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Ebba Gierow, sektorchef socialtjänst
Malin Olsson, HR-chef
Daniela Ölmunger, avdelningschef
Caroline Rundlöf, energi- och klimatrådgivare
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Per Brohagen, näringslivschef

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

Mikael Berglund
Ordförande
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A Upprop

B Justering

1 KS.2022.3 - Fastställande av
föredragningslista

Informationspunkter

2 Information om datasäkerhetsarbetet i
kommunen

Erik Bergman, kanslichef

Marie Källvik Nilsson,
utvecklingsledare

08:35-09:05

3 Långsiktig finansiell analys Peter Spanne, konsult PwC

Per Larson, konsult PwC

09:10-09:30

4 KS.2021.560 - Information från sektor
socialtjänst om Robert Janssons (SD) m.fl.
motion om språkkrav

Ebba Gierow, sektorchef
socialtjänst

09:45-10:00

5 Information från HR-chefen Malin Olsson, HR-chef 10:05-10:20

6 Information om arbetet med beräkning av
koldioxidbudget

Daniela Ölmunger, avdelningschef

Caroline Rundlöf, energi- och
klimatrådgivare

10:30-10:50

7 KS.2022.279 - Information om ärendet
åtgärdsprogram för miljömålen 2022-2025

Mattias Mossberg, sektorchef
samhällsbyggnad

Annika Friberg, utvecklingsledare

10:55-11:10

8 KS-SOU.2022.265 - Information om ärendet
medlemskap i föreningen "Södra Bohusläns
Nyföretagarcentum"

Per Brohagen, näringslivschef 11:15-11:25

9 Kommunchefen informerar Maria Reinholdsson, kommunchef 11:30-11:40
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10 KS.2021.560 - Motion från Robert Jansson
(SD) m.fl. om språkkrav för anställning inom
kommunens omsorgsverksamhet

11 KS.2020.474 - Lokalisering av ny F-6 skola i
området Nol-Alafors

12 KS-SÄK.2022.250 - Elförsörjning med
reservkraft

13 KS.2022.294 - Revidering av Bohus
Räddningstjänstförbunds (BORF)
förbundsordning och reglemente för
direktionen

14 KS.2022.222 - Översyn av reglementen och
allmän stadga

15 KS.2022.295 - Ny benämning av
förvaltningsorganisationen från sektor till
förvaltning

16 KS.2022.288 - Remiss avseende
reglementesförändring gällande ansvar för
upphandling

17 KS-SOU.2022.152 - Antagande av ny
Digitaliseringspolicy

18 KS.2022.279 - Utmaningar för ett hållbart
Västra Götaland - Åtgärdsprogram för
miljömålen 2022-2025

19 KS-SOU.2021.617 - Intern kontrollplan 2022 -
Särredovisning av valnämnden

20 KS.2020.229 - Översyn av
arvodesbestämmelser för förtroendevalda
m.fl. i Ale kommun
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21 KS.2022.213 - Omställningsstöd och
pension (OPF) för förtroendevalda i Ale
kommun

22 KS.2022.238 - Förlängning av mandatperiod
för överförmyndarnämnden

23 KS.2022.256 - Kommunfullmäktiges
sammanträdestider 2023

24 KS.2022.260 - Återrapportering av Aleförslag
perioden januari 2021-april 2022

25 KS-SOU.2022.265 - Medlemskap i föreningen
"Södra Bohusläns Nyföretagarcentum"

26 KS.2022.299 - Gemensamma
gallringsföreskrifter för allmänna handlingar
av tillfällig eller ringa betydelse i Ale
kommun

27 KS.2022.174 - Revisionsrapport 2021 -
Fördjupad granskning avseende inköp och
upphandling

28 KS-SOU.2022.201 - Åtgärdsplan gällande
rekommendationerna från
revisionsrapporten 2021

29 KS.2022.205 - Konsekvens- och
riskbedömning avseende personuppgifter
för sociala medier

30 KS.2020.410 - Redogörelse av följder samt
nuläge inom informationssäkerhet utifrån
Schrems II-domen

31 KS.2022.4 - Anmälan av delegeringsbeslut

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

Diarienummer:KS.2021.560
Datum: 2022-05-19
Kommunjurist Josefin Thorn Tuvestad

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 språkkrav för anställning inom kommunens

omsorgsverksamhet - Robert Jansson (SD) m.fl.

Förslag till beslut

Förvaltningen överlämnar motionen till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

I motion till kommunfullmäktige, daterad 2021-11-06 föreslår Sverigedemokraterna att ett
språktest ska införas vid anställning inom kommunens omsorgsverksamhet (vilket uppfattas
som den samlade äldreomsorgen och funktionsstöd). Sverigedemokraterna föreslår även att
det ska genomföras insatser för att höja språkkunskapen bland redan anställda medarbetare i
berörda verksamheter. Motionen har remitterats till socialnämnden för beredning.

Socialnämnden bedömer att det redan ställs krav på kunskaper i det svenska språket inom
ramen för utbildningssystemet och att tillräckliga språkkunskaper i första hand bör villkoras
och kontrolleras inom aktuell utbildning. Lokalt pågår och planeras, via Komvux och på
respektive enhet, flera satsningar för att öka språkkompetensen hos medarbetarna. Utöver
detta finns även interna krav på språkkunskaper för att få delegation för att hantera läkemedel.
Socialnämnden har inte funnit stöd för att det i dagsläget föreligger kunskapsbrister i svenska
språket bland medarbetarna som innebär ett direkt arbetsmiljöproblem och/eller risk för
målgruppernas säkerhet. Däremot bedömer socialnämnden att pågående och planerade
satsningar på språkstödjande arbete och insatser inom de aktuella verksamhetsområdena bör
fortsätta.

Maria Reinholdsson Erik Bergman

Kommunchef Kanslichef
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-05-19

Motion från Robert Jansson (SD), Marita Henriksson (SD) och Pernilla Johansson (SD):

Språktest för anställning inom kommunens omsorgsverksamhethet, daterad 2021-11-06

Socialnämndens beslut SN § 51, 2022-04-28

Tjänsteutlåtande från sektor socialtjänst

Beslutet skickas till:

För kännedom

Socialnämnden

Ärendet

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Sverigedemokraterna att ett språktest ska införas
vid nyanställning inom kommunens omsorgsverksamhet (vilket uppfattas som den samlade
äldreomsorgen och funktionsstöd). Sverigedemokraterna föreslår även att det genomförs
insatser för att höja språkkunskapen bland redan anställda medarbetare i berörda
verksamhetsområden. Motionen har beretts av socialnämnden som föreslår
kommunfullmäktige att besluta att avslå motionen enlgit beslut SN § 51, 2022-04-28.

Motionen hänvisar till uppgifter om att det finns bristande språkkompetens inom aktuella
verksamhetsområden. Det hävdas även att språkförbistringar har skapat direkta
arbetsmiljöproblem och utgör en risk för målgruppernas säkerhet.

För att kunna bedöma i vilken utsträckning språkförbistringar skapat direkta
arbetsmiljöproblem har sektor socialtjänst undersökt hur tillbuds- och
arbetsskaderapporteringen sett ut inom berörda verksamhetsområden. Vid en genomgång av
samtliga inrapporterade tillbud och arbetsskador under perioden januari 2021 – mars 2022 har
två av cirka 400 fall varit hänförliga till språkförbistringar. Vid dessa två tillfällen har dock
arbetsmiljöproblemet snarare varit att verksamheten saknat personal med andra
språkkunskaper än svenska.

När det gäller bedömningen av i vilken utsträckning bristande språkkunskaper utgör en risk
för målgruppernas säkerhet har sektor socialtjänst utgått från inrapporterade avvikelser och
rapporter enligt lex Sarah. Socialnämnden antar varje år en samlad kvalitets- och
patientsäkerhetsberättelse där verksamheternas samlade kvalitet och framtida
utvecklingsbehov analyseras, däribland avvikelser. I berättelsen som avser verksamhetsår
2021 bedömer sektor socialtjänst inte att språksatsningar är ett av de mest prioriterade
behoven.
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Mot bakgrund av ovanstående har sektor socialtjänst inte funnit stöd för resonemanget att det
föreligger bristande kunskap i svenska språket som utgör ett arbetsmiljöproblem och/eller risk
för målgruppernas säkerhet i någon betydande omfattning. Däremot delar sektor socialtjänst
bedömningen om att tillräcklig kunskap i svenska språket är av stor betydelse för både
personal och nämndens målgrupper.

Kommuninvånare med behov av stöd och deras närstående är en heterogen grupp med
diversifierade behov. De behöver kunna vara trygga med att medarbetarna har den kompetens
som krävs för arbetsuppgifterna och att omsorgen är av god kvalitet. För att säkra detta
bedömer sektor socialtjänst att behovet av medarbetare som talar flera språk är en viktig del.
Detta behov är påtagligt redan nu och ökande.

Behovet av att införa ett språktest behöver ställas i relation till de språkkrav som redan finns
inom ramen för det svenska utbildningssystemet. För att klara en utbildning till exempelvis
undersköterska eller stödassistent ställs det redan krav på kunskaper i svenska språket.
Rekommendationer om tillräckligt goda språkkunskaper slås även fast i Socialstyrelsens
allmänna råd (SOSFS 2011:12) om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i
socialtjänstens omsorg om äldre.

Det pågår i dagsläget flera olika aktiviteter som syftar till att säkerställa en förbättrad
språkkunskap inom verksamhetsområdenas medarbetargrupper.

Komvux i Ale erbjuder kommuninvånare yrkesutbildning inom Vård och omsorg via såväl
lokala utbildningar som regionala utbildningar inom Göteborgsregionen (GR). Inom de
regionala utbildningarna finns utbildningar med språkstöd som alternativ.

För de övriga utbildningarna inklusive Komvux lokala utbildningar till exempel utbildning till
undersköterska som finansieras via äldrelyftet, gäller ett behörighetskrav på svenska från
grundskolan. I de lokala utbildningarna har Komvux begränsade resurser för
studiehandledning på modersmålet eller riktat språkstöd. Detta genomförs för enstaka elever
och då på individuell basis.

Komvux har under 2021 utbildat två medarbetare som språkombudsutbildare. Planen är att
dessa två ska utbilda språkombud inom både äldreomsorgens och funktionsstöds
verksamhetsområden. Språkombuden är medarbetare i verksamheterna och ska fungera som
nyckelpersoner för gemensam språkutveckling på de egna arbetsplatserna, men kan också ge
enskilt stöd till kollegor som har behov av det.

Det lokala vård- och omsorgscollege Ale/Lilla Edet kommer att påbörja utbildning av
medarbetare till språkombud under hösten 2022 och sen fortsätta utbildning kontinuerligt.

Sektor utbildning via Komvux har som utvecklingsmål att ta fram utbildningar/aktiviteter för
att höja språkkunskaperna inom Ale kommuns verksamheter som till exempel vård och
omsorg och förskolan. Det här utvecklingsområdet kommer bland annat att kombineras med
arbete inom DUA (Delegationen för unga och nyanlända till arbete), jobbspår och
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utbildningsplikt. Utvärdering av nuvarande utbud och aktiviteter pågår parallellt som
planering av utbud och aktiviteter framåt sker där analys behövs för att fastställa vilka
resurser som krävs.

Utöver detta ställs även, inom ramen för sektor socialtjänst, krav på terminologisk kunskap

för att få behörighet till medicindelegering.

Det kan dock även vara en angelägen utmaning att säkerställa yrkeskompetensen och

bemanningen inom verksamhetsområdena. Risken att kommunen förlorar sådan kompetens

om sökande behöver genomgå ett språktest i samband med rekrytering bör beaktas vid

införande av språkkravställning vid rekrytering. Personal som till viss del har bristande

kunskaper i det svenska språket kan vara sådan personal som behövs för att personalen ska

kunna förstå enskilda som är i behov av stöd men själva har bristande kunskaper i svenska.

Ett införande av språktest torde även diskuteras utifrån de arbetsrättsliga ramar som styr
möjligheten att införa test för personal i omsorgen. Vid nyrekrytering kan språkkrav ställas
om kravet är rimligt sett till vilken språknivå som behövs för att utföra arbetsuppgifterna
enligt verksamhetens uppdrag eller den lagstiftning som finns. Om språkkravet är orimligt
kan det bedömas som indirekt diskriminering om en sökande nekas en tjänst på grund av för
låg språkkompetens. Språkkrav ska tydligt framgå i annons vid rekrytering och vara rimliga
för arbetsuppgifterna kopplat till verksamhetens uppdrag och lagstiftning.

Att fastställa krav på språkkompetens för olika yrkesgrupper blir då grundläggande. När
kraven på språkkompetens är fastställda kan dessa användas i urvalet vid nyrekrytering. Ett
eventuellt språktest för anställning inom kommunens omsorgsverksamhet behöver utformas
utifrån de språkkunskaper som kommunen identifierar som nödvändiga för de arbetsuppgifter
som den arbetssökande ska utföra om denne blir anställd. Det kan även innebära att det kan
behövas olika språktester för olika yrkeskategorier inom omsorgsverksamheten. Språkkrav
behöver fastställas med hänsyn till de olika arbetsuppgifter och olika tjänster som finns inom
verksamhetsområdet.

Med utgångspunkt i ovanstående kan slutsatsen dras, att språktest vid nyanställningar är
möjligt om språkkravet är rimligt. Dock finns det oklarheter kring hur den språkliga
kompetens som krävs av personalen i verksamhetsområdena bäst bedöms, samt vilka krav på
kunskaper i svenska språket som bör ställas.

Genom regeringsbeslut, S2022/02057 daterat 2022-04-07 har regeringen gett Socialstyrelsen

i uppdrag att ta fram ett stöd för att underlätta för verksamheterna att bedöma vilka kunskaper

i svenska språket som personalen behöver för arbetsuppgifter inom den del av äldreomsorgen

som avser kommunernas socialtjänst. Genom stödet ska verksamheterna få vägledning i

bedömningen av om personalen har tillräckliga kunskaper i det svenska språket för aktuella

arbetsuppgifter. Språkbedömningsstödet är främst tänkt att användas vid nyrekrytering av

personal men ska också kunna användas vid bedömning av om befintlig personal har behov



5(6)

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

av att stärka sina kunskaper i det svenska språket. Stödet ska vara frivilligt för

verksamheterna att använda. Socialstyrelsen ska senast den 28 februari 2023 lämna en

skriftlig redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

Ekonomisk bedömning

Förvaltningen har i detta skede inte bedömt samtliga ekonomiska aspekter av motionen. Dock

kommer det, utöver kostnader för ett införande även att uppstå löpande kostnader i form av

administration vid genomförande av språktester. Testet ska administreras på ett säkert sätt vid

genomförandet, det ska bedömas och det ska återkopplas. Testresultatet ska arkiveras på ett

rättssäkert sätt.

Vidare bör det beaktas att språkkompetensen hos personalen har en betydelse ur ett

ekonomiskt perspektiv. Verksamheten kan belastas av merkostnader för rekryteringar där det

senare visar sig att medarbetare har bristande kompetens och sektorn behöver bekosta

eventuell vidareutbildning.

Invånarperspektiv

Kommuninvånare med behov av stöd och deras närstående är en heterogen grupp med
diversifierade behov. De behöver kunna vara trygga med att medarbetarna har den kompetens
som krävs för arbetsuppgifterna och att omsorgen är av god kvalitet. Att personalen kan
förmedla sig och förstå den enskilde är betydande för att den enskilde ska känna sig trygg och
få rätt omsorg. Bristande språkkunskaper hos personalen kan skapa risk för
kommunikationsmissar och brister i dokumentation samt påverka känslan av trygghet och
sammanhang för den enskilde i behov av stöd. Om personalen inte förstår den enskilde kan
informationen inte heller förmedlas vidare till kollegor, vilket kan medföra risker för
patientsäkerheten. Personal inom socialtjänsten skyldig att dokumentera genomförande av
stödåtgärder, vård och behandling. Dokumentationen har betydelse för kvalitetssäkring av
verksamheten och för att säkerställa att den enskilde får de insatser som är nödvändiga.

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Det är den enskilda arbetsgivaren som ställer krav vid rekrytering utifrån verksamhetens

behov av kvalitet och kompetens dock ska arbetsgivaren inte ställa krav som inte är förenliga

med diskrimineringslagen (2008:567).

Enligt 3 kap. 3 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) ska det finnas personal med

lämplig utbildning och erfarenhet för utförandet av uppgifter inom socialtjänsten. I

Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2011:12) om grundläggande kunskaper hos personal
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som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre anges vidare att personalen bör ha förmåga att

förstå, tala, läsa och skriva svenska.

Remissyttrande

Motionen har remitterats till socialnämnden för beredning. Socialnämndens beslut och
tillhörande tjänsteutlåtande är bifogat ärendet som beslutsunderlag.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Genomförande sker i enlighet med vad kommunfullmäktige beslutar.

Förvaltningens bedömning

Ett genomförande av språktest innebär en svåruppskattad kostnad och kräva administrativa

resurser, och det är oklart huruvida det bedöms befogat i dagsläget sett till verksamhetens

behov. Sektor socialtjänst har inte funnit stöd för det finns problem med bristande

språkkunskaper bland personalen. Sektor socialtjänst har belyst att behovet av att införa ett

språktest behöver ställas i relation till de språkkrav som redan finns inom ramen för det

svenska utbildningssystemet. Förvaltningen bedömer att pågående och planerade satsningar

på språkstödjande arbete och insatser inom de aktuella verksamhetsområdena bör fortsätta.

Avslutningsvis överlämnar förvaltningen motionen videre till kommunstyrelsen utan egen

bedömning.



2021-11-06

Språktest för anställning inom kommunens omsorgsverksamhet

Vittnesmål av anhöriga och anställda gör gällande att det finns en bristande språkkompetens inom

kommunens omsorg. Det har visat sig vara ett problem i flera andra kommuner också.

Vi menar att bristen på tydliga språkkrav vid anställning inom kommunens omsorg har lett till

språkförbistringar i verksamheten. Detta har skapat ett direkt arbetsmiljöproblem samt risk för

omsorgstagarnas säkerhet. Exempel finns i andra kommuner där de anställda uppfyller de formella

kraven men det visar sig i praktiken att de inte har tillräcklig språk- och kommunikationskompetens.

Därav bör ett språktest införas vid anställning inom kommunens omsorgsverksamhet.

Sverigedemokraterna föreslår fullmäktige besluta:

- Att införa ett språktest för anställning inom kommunens omsorgsverksamhet.

- Att socialnämnden får i uppdrag att genomföra insatser för att höja språkkunskapsnivån hos

redan anställd personal inom kommunens omsorgsverksamhet.

Robert Jansson(SD)

Marita Henriksson(SD)

Pernilla Johansson(SD)



PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-28

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SN § 51 Dnr S.N.2021.272

Remissvar avseende motion från

Sverigedemokraterna - Språktest för anställning inom

kommunens omsorgsverksamhet

Beslut

Socialnämnden beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att besluta att avslå motionen

Deltagande i beslut

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet.

Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Sverigedemokraterna att ett
språktest ska införas vid nyanställning inom kommunens omsorgsverksamhet
(vilket uppfattas som den samlade äldreomsorgen och funktionsstöd).
Sverigedemokraterna föreslår även att det genomförs insatser för att höja
språkkunskapen bland redan anställda medarbetare i berörda verksamheter.
Motionen har remitterats till socialnämnden för beredning.

Sektor socialtjänst anser att det redan ställs krav på kunskaper i det svenska
språket inom ramen för utbildningssystemet och att tillräckliga språkkunskaper
i första hand bör villkoras och kontrolleras inom aktuell utbildning. Lokalt
pågår och planeras, via Komvux och på respektive enhet, flera satsningar för
att öka språkkompetensen hos medarbetarna. Utöver detta finns även interna
krav på språkkunskaper för att få delegation för att hantera läkemedel. Sektorn
delar inte motionärens bedömning om att det i dagsläget föreligger
kunskapsbrister i svenska språket bland medarbetarna som innebär ett direkt
arbetsmiljöproblem och/eller risk för målgruppernas säkerhet. Däremot anser
sektorn att pågående och planerade satsningar på språkstödjande arbete och
insatser inom de aktuella verksamhetsområdena bör fortsätta.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Motion från Sverigedemokraterna - Språktest för anställning
inom kommunens omsorgsverksamhet, 2022-04-08

Motion från Sverigedemokraterna - Språktest för anställning inom kommunens
omsorgsverksamhet, 2021-11-06



PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-28

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Yrkande

Puck Jonson Palm (SD) yrkar föreslå Kommunfullmäktige att besluta att anta
motionen.

Tyrone Hansson(FIA) yrkar bifall på sektorns beslutsförslag.

Beslutsgång

Ordförande begär fem minuters överläggning av ärendet.

Ordförande, Tyrone Hansson, konstaterar att det finns två beslutsförslag; Puck
Jonson Palms yrkande samt ordförandes yrkande. Ordförande ställer dessa i
proposition mot varandra och finner att socialnämnden beslutar att bifalla
sektorns förslag.

Reservation

Sverigedemokraterna reserverar sig mot Socialnämndens beslutet.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kommunfullmäktige

För kännedom

Sverigedemokraterna
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Socialnämnden

Remissvar avseende motion från Sverigedemokraterna -

Språktest för anställning inom kommunens omsorgsverksamhet

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att besluta att avslå motionen.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Sverigedemokraterna att ett språktest ska införas
vid nyanställning inom kommunens omsorgsverksamhet (vilket uppfattas som den samlade
äldreomsorgen och funktionsstöd). Sverigedemokraterna föreslår även att det genomförs
insatser för att höja språkkunskapen bland redan anställda medarbetare i berörda
verksamheter. Motionen har remitterats till socialnämnden för beredning.

Sektor socialtjänst anser att det redan ställs krav på kunskaper i det svenska språket inom
ramen för utbildningssystemet och att tillräckliga språkkunskaper i första hand bör villkoras
och kontrolleras inom aktuell utbildning. Lokalt pågår och planeras, via Komvux och på
respektive enhet, flera satsningar för att öka språkkompetensen hos medarbetarna. Utöver
detta finns även interna krav på språkkunskaper för att få delegation för att hantera läkemedel.
Sektorn delar inte motionärens bedömning om att det i dagsläget föreligger kunskapsbrister i
svenska språket bland medarbetarna som innebär ett direkt arbetsmiljöproblem och/eller risk
för målgruppernas säkerhet. Däremot anser sektorn att pågående och planerade satsningar på
språkstödjande arbete och insatser inom de aktuella verksamhetsområdena bör fortsätta.

Ebba Gierow

Sektorchef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Motion från Sverigedemokraterna - Språktest för anställning inom

kommunens omsorgsverksamhet, 2022-04-08
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Motion från Sverigedemokraterna - Språktest för anställning inom kommunens

omsorgsverksamhet, 2021-11-06

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Kommunfullmäktige
För kännedom:

Sverigedemokraterna
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Ärendet

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Sverigedemokraterna att ett språktest ska införas
vid nyanställning inom kommunens omsorgsverksamhet (vilket uppfattas som den samlade
äldreomsorgen och funktionsstöd). Sverigedemokraterna föreslår även att det genomförs
insatser för att höja språkkunskapen bland redan anställda medarbetare i berörda
verksamhetsområden. Motionen har remitterats till socialnämnden för beredning.

Motionen hänvisar till uppgifter om att det finns bristande språkkompetens inom aktuella
verksamhetsområden. Det hävdas även att språkförbistringar har skapat direkta
arbetsmiljöproblem och utgör en risk för målgruppernas säkerhet.

För att kunna bedöma i vilken utsträckning språkförbistringar skapat direkta
arbetsmiljöproblem har sektorn undersökt hur tillbuds- och arbetsskaderapporteringen sett ut
inom berörda verksamhetsområden. Vid en genomgång av samtliga inrapporterade tillbud och
arbetsskador under perioden januari 2021 – mars 2022 har två av cirka 400 fall varit
hänförliga till språkförbistringar. Vid dessa två tillfällen har dock arbetsmiljöproblemet
snarare varit att verksamheten saknat personal med andra språkkunskaper än svenska.

När det gäller bedömningen av i vilken utsträckning bristande språkkunskaper utgör en risk
för målgruppernas säkerhet har sektorn utgått från inrapporterade avvikelser och rapporter
enligt lex Sarah. Nämnden antar varje år en samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse
där verksamheternas samlade kvalitet och framtida utvecklingsbehov analyseras, däribland
avvikelser. I berättelsen som avser verksamhetsår 2021 bedömer sektor socialtjänst inte att
språksatsningar är ett av de mest prioriterade behoven.

Mot bakgrund av ovanstående har sektorn inte funnit stöd för resonemanget att det föreligger
bristande kunskap i svenska språket som utgör ett arbetsmiljöproblem och/eller risk för
målgruppernas säkerhet i någon betydande omfattning. Däremot delar sektorn bedömningen
om att tillräcklig kunskap i svenska språket är av stor betydelse för både personal och
nämndens målgrupper.

Kommuninvånare med behov av stöd och deras närstående är en heterogen grupp med
diversifierade behov. De behöver kunna vara trygga med att medarbetarna har den kompetens
som krävs för arbetsuppgifterna och att omsorgen är av god kvalitet. För att säkra detta
bedömer sektorn att behovet av medarbetare som talar flera språk är en viktig del. Detta
behov är påtagligt redan nu och ökande.

Behovet av att införa ett språktest behöver ställas i relation till de språkkrav som redan finns
inom ramen för det svenska utbildningssystemet. För att klara en utbildning till exempelvis
undersköterska eller stödassistent ställs det redan krav på kunskaper i svenska språket.
Rekommendationer om tillräckligt goda språkkunskaper slås även fast i Socialstyrelsens
allmänna råd (SOFSFS 2011:12) om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i
socialtjänstens omsorg om äldre.
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Det pågår i dagsläget flera olika aktiviteter som syftar till att säkerställa en förbättrad
språkkunskap inom verksamhetsområdenas medarbetargrupper.

Komvux i Ale erbjuder kommuninvånare yrkesutbildning inom Vård och omsorg via såväl
lokala utbildningar som regionala utbildningar inom Göteborgsregionen (GR). Inom de
regionala utbildningarna finns utbildningar med språkstöd som alternativ.

För de övriga utbildningarna inklusive Komvux lokala utbildningar till exempel utbildning till
undersköterska som finansieras via äldrelyftet, gäller ett behörighetskrav på svenska från
grundskolan. I de lokala utbildningarna har Komvux begränsade resurser för
studiehandledning på modersmålet eller riktat språkstöd. Detta genomförs för enstaka elever
och då på individuell basis.

Komvux har under 2021 utbildat två medarbetare som språkombudsutbildare. Planen är att
dessa två ska utbilda språkombud inom både äldreomsorgens och funktionsstöds
verksamhetsområden. Språkombuden är medarbetare i verksamheterna och ska fungera som
nyckelpersoner för gemensam språkutveckling på de egna arbetsplatserna, men kan också ge
enskilt stöd till kollegor som har behov av det.

Det lokala vård- och omsorgscollege Ale/Lilla Edet kommer att påbörja utbildning av
medarbetare till språkombud under hösten 2022 och sen fortsätta utbildning kontinuerligt.

Sektor utbildning via Komvux har som utvecklingsmål att ta fram utbildningar/aktiviteter för
att höja språkkunskaperna inom Ale kommuns verksamheter som till exempel vård och
omsorg och förskolan. Det här utvecklingsområdet kommer bland annat att kombineras med
arbete inom DUA (Delegationen för unga och nyanlända till arbete), jobbspår och
utbildningsplikt. Utvärdering av nuvarande utbud och aktiviteter pågår parallellt som
planering av utbud och aktiviteter framåt sker där analys behövs för att fastställa vilka
resurser som krävs.

Utöver detta ställs även, inom ramen för sektorn, krav på terminologisk kunskap för att få
behörighet till medicindelegering.

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 utöver det
som redan beskrivits.

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

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Sverigedemokraterna att ett språktest ska införas
vid nyanställning inom kommunens omsorgsverksamhet. Sverigedemokraterna föreslår även
att det genomförs insatser för att höja språkkunskapen bland redan anställd personal i berörda
verksamheter. Motionen har remitterats till socialnämnden för beredning.

Behandlad enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Efter beslut av nämnden skickas remissvaret till kommunfullmäktige för vidare hantering.

Förvaltningens bedömning

Sektor socialtjänst anser att det redan ställs tillräckliga krav på kunskaper i det svenska
språket inom ramen för utbildningssystemet och att språkkunskapen således i första hand bör
villkoras och kontrolleras inom aktuell utbildning. Utöver detta ställs även, inom ramen för
sektorn, krav på terminologisk kunskap för att få behörighet till medicindelegering. Sektorn
delar inte motionärens bedömning om att det i dagsläget föreligger kunskapsbrister i svenska
språket bland medarbetarna som innebär ett direkt arbetsmiljöproblem och/eller risk för
målgruppernas säkerhet. Däremot anser sektorn att pågående och planerade satsningar på
språkstödjande arbete och insatser inom de aktuella verksamhetsområdena bör fortsätta.

Sektor socialtjänst föreslår socialnämnden att besluta att föreslå kommunfullmäktige att
besluta att avslå motionen.
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Kommunstyrelsen

Lokalisering av ny F-6 skola i området Nol-Alafors

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om fortsatt utredning av placering

av ny skola F-6 på befintlig skoltomt i Nol enligt alternativ 1 i Uppdaterad rapport ny skola F-

6 Nol Alafors, daterad 2022-03-28.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens presidium får

i uppdrag att återrapportera fortsatt utredning av alternativ 1 Nol, gemensamt till presidierna i

kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och

fritidsnämnden senast den 15 december 2022.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-14 att placera en ny skola för området Nol och

Alafors i Nol, Brandsbo, i enlighet med alternativ fyra i servicenämndens underlag. Utifrån de

utredningar som vidtogs av servicenämnden och samhällsbyggnadsnämnden återkom

servicenämnden till kommunfullmäktige under år 2022 med förslag om att avbryta

planeringen för en skola på Brandsbo i Nol och istället uppdra till servicenämnden att

skyndsamt utreda alternativa placeringar.

Servicenämnden återkommer i förevarande ärende med förslag om att, utifrån

utbildningsnämndens beslut om skolupptagningsområden, föreslå fortsatt utredning av en

skolplacering vid befintlig placering av Nolskolan. Flera fördelar finns med förslaget såsom

den centrala placeringen och möjligheten för ett lokalnyttjande över en större del av dygnet.

Nackdelar finns också, bland annat krävs inköp av andra fastigheter samt en

detaljplaneändring vilket innebär en förlängs tidshorisont innan en ny skola är på plats.

Fördelarna med en ny skola i Nol överväger nackdelarna.

Maria Reinholdsson Erik Bergman

Kommunchef Kanslichef
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-05-24

Uppdaterad rapport ny skola F-6 Nol Alafors, daterad 2022-03-28

Servicenämndens beslut SERN § 44, 2022-05-23

Tjänsteutlåtande från sektor service

Remissvar från kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens beslut KFN § 50, 2022-04-28

Remissvar från socialnämnden

Socialnämndens beslut SN § 47, 2022-04-28

Remissvar från samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens beslut SBN § 97, 2022-04-27

Remissvar från utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens beslut UBN § 38, 2022-04-27

Kommunfullmäktiges beslut KF § 36, 2022-02-28

Kommunfullmäktiges beslut KF § 217, 2020-12-14

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Servicenämnden

Utbildningsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Kommunstyrelsen

För kännedom:

Förvaltningsledningen

Verksamhetschef fastighet

Lokalförsörjningschef

Lokalförsörjningsstrateg
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Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-14 att placera en ny skola för området Nol-Alafors i

Nol, Brandsbo, i enlighet med alternativ fyra i servicenämndens underlag. Utifrån de

utredningar som vidtogs av servicenämnden och samhällsbyggnadsnämnden återkom

servicenämnden till kommunfullmäktige våren 2022 med förslag om att avbryta planeringen

för en skola på Brandsbo i Nol och istället uppdra till servicenämnden att skyndsamt utreda

alternativa placeringar.

Servicenämnden återkommer i förevarande ärende med förslag om att, utifrån

utbildningsnämndens beslut om skolupptagningsområden, föreslå fortsatt utredning av en

skolplacering vid befintlig placering av Nolskolan.

Kommunstyrelsen har i tjänsteutlåtande daterat 2020-11-12 framfört en rad kompletterande

perspektiv som belyser vikten av att en lokalisering av en ny skola sker utifrå flera olika

perspektiv.

- Vad är den alternativa markanvändningen utifrån de olika alternativen?

- Hur påverkar en skolplacering en orts attraktivitet?

- Hur överensstämmer en lokalisering med översiktsplanen?

- Social hållbarhet och samhällsutveckling, såsom närhet till kollektivtrafik, förtätning,
tillgång till samhällsservice m.m.

- Tillgänglighet såsom avstånd till bostäder, parkeringsmöjligheter, kollektivtrafik,
barnfamiljers närhet och möjligheten för barn att själva ta sig till och från skolan på ett säkert
sätt.

- Kommunen har ett stort behov av verksamhetsmark för etablering av nya och expanderande
verksamheter. En av flera förutsättningar för fortsatt befolkningstillväxt är att näringslivet kan
utvecklas och erbjuda lokala arbetstillfällen som kan minska behov av pendling för
kommuninvånarna.

Sammantaget visar servicenämndens rapport och nämndernas remissvar att det finns goda
förutsättningar för ett fördjupat utredningsarbete vad gäller en lokalisering av en ny skola i
anslutning till den befintliga Nolskolan.

Ekonomisk bedömning

I servicenämndens rapport framgår olika ekonomiska scenarier utifrån de alternativ som

framförs. Vad gäller det utpekade alternativet i Nol framhålls att det finns ekonomiska

nackdelar såsom inköp av andra fastigheter, behov av evakueringslokaler, behov av

marksanering vilket sammantaget innebär en högre totalkostnad än en placering i Alafors.
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Invånarperspektiv

Inför lokaliseringen av skola genomförde utbildningsnämnden under år 2020 en dialog med

vårdnadshavare och lärare på berörda skolor, Nolskolan och Himlaskolan.

Hållbarhetsperspektivet

Utifrån ett hållbarhetsperspektiv är det av stor vikt att en skola placeras så att det finns goda

förutsättningar för barn, föräldrar och personal att resa hållbart; gående, cyklande, med

kollektivtrafik och med bil på ett sådant sätt att det finns trygga och effektiva

angöringspunkter.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

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

Remissyttrande

Servicenämnden har efter att kommunfullmäktige beslöt att avbryta arbetet med en

lokalisering på Brandsbo haft den uppdaterade utredningen på remiss till utbildningsnämnden,

samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden och nämnderna

har alla tillstyrkt det beslutsförslag som finns i utredningen.

Samtliga nämnder remissvar finns bilagda i underlaget.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor service.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen delar de bedömningar som gjorts av servicenämnden och ser flera fördelar med

en central skola i Nol. Det finns närhet till kollektivtrafik vilket bland annat underlättar

pendling för lärare och vårdnadshavare, det skapar ytterligare underlag för samhällsservice i

Nol, det skapar möjligheter till samutnyttjande av lokaler över en större del av dygnet, det

frigör på sikt verksamhetsmark i Alafors med mera.



 

1 

 

Ale kommun 

SE-449 80 Alafors 

Organisationsnummer 

212000-1439 

Telefon 

0303-70 30 00 

E-post 

kommun@ale.se 

Webb 

www.ale.se 

 

A
le

 k
o

m
m

u
n

 –
 K

o
m

m
u

n
ik

a
ti
o

n
s
a

v
d

e
ln

in
g

e
n

 –
 2

0
1

9
-1

0
-3

1
 

Ny F-6 skola Nol/Alafors 

Reviderad rapport 2022-03-28 

 

 

  

mailto:kommun@ale.se
http://www.ale.se/


 

2 

 

Innehåll 

Ny F-6 skola Nol/Alafors ........................................................................................................................ 1 

Reviderad rapport 2022-03-28 ............................................................................................................ 1 

1 Uppdrag ................................................................................................................................................ 4 

2 Källor.................................................................................................................................................... 4 

3 Bakgrund .............................................................................................................................................. 5 

3:1 Beräkningsgrunder ........................................................................................................................ 5 

4 Nulägesbeskrivning .............................................................................................................................. 7 

4.1 Nol ................................................................................................................................................. 7 

4.1.1 Tillgänglighet ............................................................................................................................. 7 

4.1.2 Byggnadernas status ................................................................................................................... 7 

4.1.3 Prognos Nolskolan ..................................................................................................................... 7 

4.2 Alafors ........................................................................................................................................... 8 

4.2.1 Tillgänglighet ............................................................................................................................. 8 

4.2.2 Byggnadernas status ................................................................................................................... 8 

4.2.3 Prognos Himlaskolan ................................................................................................................. 8 

5 Detaljplaner .......................................................................................................................................... 9 

5.1 Detaljplan Nol 2:188, 2:194 .......................................................................................................... 9 

5.2 Detaljplan Nol 2:228 ..................................................................................................................... 9 

5.3 Detaljplan Nol 2:299, 2:234 .......................................................................................................... 9 

5.2 Detaljplan Ledet 1:1, Målje 1:93 ................................................................................................... 9 

5.3 Detaljplan Nol 2:145 ..................................................................................................................... 9 

6 Markföroreningar ............................................................................................................................... 10 

6.1 Nolskolan .................................................................................................................................... 10 

6.2 Alafors ......................................................................................................................................... 10 

7 Studerade alternativ till ny grundskola F-6 ........................................................................................ 11 

7.1 Alternativ 1 Nol ........................................................................................................................... 11 

7.2.1 Tidplan ..................................................................................................................................... 12 

7.2 Alternativ 2 Alafors ..................................................................................................................... 13 

7.2.1 Tidplan ..................................................................................................................................... 14 

7.3 Alternativ 3 Nol idrottsplats ........................................................................................................ 15 

7.3.1 Tidplan ..................................................................................................................................... 15 

8 Evakueringar ...................................................................................................................................... 17 

8.1 Ny skola i Nol ............................................................................................................................. 17 

8.2 Ny skola i Alafors ....................................................................................................................... 17 

9 Kostnader ny grundskola F-6 ............................................................................................................. 18 

9.1 Investeringskostnader .................................................................................................................. 18 



 

3 

 

9.2 Driftkostnader ............................................................................................................................. 19 

9.3 Sammanställning kostnads- och tidskalkyl ................................................................................. 20 

10 Sektor service bedömning av placering ny grundskola .................................................................... 21 

10.1 Alternativ 1 ny grundskola i Nol ............................................................................................... 21 

10.2 Alternativ 2 ny grundskola Alafors ........................................................................................... 21 

10.3 Alternativ 3 Nol idrottsplats ...................................................................................................... 22 

11 Sektor service förslag till beslut ....................................................................................................... 22 

 

  



 

4 

 

1 Uppdrag 

Sektor service har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att skyndsamt utreda alternativ 

placering för en ny grundskola F-6 i området Nol-Alafors. Detta efter att kommunfullmäktige 

den 28 februari 2022 beslutat att avbryta planering av en ny grundskola F-6 på fastigheten 

Brandsbo 1:156 genom att upphäva kommunfullmäktiges beslut KF § 217, 2020-12-14.  

Utredningsuppdraget innefattar en uppdatering av genomförd utredning gjord 2020 ”Rapport 

förutsättningar för en ny grundskola i Nol eller Alafors” samt att denna kompletteras med 

utredning om alternativ placering på andra eventuella lämpliga tomter i Nol och Alafors. 

Utredningen ska därefter presenteras på kommunfullmäktiges möte den 20 juni 2022. 

2 Källor 

Statusbesiktning och byggnadsteknisk inventering av byggnader Nolskolan. NOBAB 

2020-04-22 

Himlaskolan – Statusbesiktning in- och utvändigt. NOBAB 2019-10-18 

Översiktlig miljöteknisk markundersökning vid Nolskolan, Ale kommun. Relement  

2020-01-27 

Merkostnader på grund av markförorening vid nybyggnation av skola, Nol, Ale kommun. 

Relement 2020-02-07 

Värdeutlåtande avseende fastigheten Ale Nol 2:234. Bryggan 2020-02-20 

Markundersökning Brandsbo 1:156 Nol. Golder Associates 2012-06-08 

Kompletterande provtagning och utvärdering före detta Tudorområdet, Nol COWI 2015-09 

Ramprogram för förskolans och skolans lokaler och miljöer, Ale kommun UBN.2019.226 

Rapport förutsättningar för en ny grundskola i Nol eller Alafors 2020-09-08 

Behovsanalys för lokaler 2023-2032 utbildningsnämnden 210520 

Ale kommun skyfallskartering, DHI 2021-08-31 

Ale kommun – kultur i arv
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3 Bakgrund 

Antalet barn i Ale prognostiseras att öka både på kort och lång sikt. Detta beror framför allt på 

den planerade bostadsbyggnationen inom prognosperioden (fram till 2032). Dokumentet 

”Planerat bostadsbyggande Ale kommun” tas fram av planerings- och exploateringsenheten 

och ska ses som ett planeringsunderlag samt används som underlag till Ale kommuns 

befolkningsprognos. För 2022 kan man se en minskning av planerat byggande de kommande 

fem åren vilket också kan ses i befolkningsprognosen som inte kommer att redovisa en lika 

stor ökning som tidigare år. Årets befolkningsprognos redovisas i maj 2022.  

Enligt SCB var folkökningen nationellt under 2020 den lägsta sedan 2005. Under 2021 var 

ökningen större, men fortfarande lägre än övriga år sedan 2005. Detta återspeglas naturligtvis 

även på Ale kommun. 

 

Figur 1 Beräknad utveckling 6-12 år. Källa: Befolkningsprognos 2021 

 

3:1 Beräkningsgrunder 
Beräkningarna utgår från fyra olika storlekar på skola, 500, 600, 700 elever och 800 elever i 

två plan. I Ale kommuns lokalförsörjningsplan har sektor kultur och fritid tagit med behovet 

av en fullstor idrottshall när ny skola bygg i Nol eller Alafors, varför även detta finns med i 

beräkningarna. Siffrorna är teoretiska beräkningar utifrån kvadratmeter och nyckeltal. 

Underlaget har inte behandlat trafikmatning eller belastning. De nyckeltal som har använts är 

en innemiljö beräknad med 10 kvadratmeter per elev och en utemiljö beräknad med antingen 

25 kvadratmeter eller 30 kvadratmeter per elev. I Ale kommuns ”Ramprogram för förskolans 

och skolans lokaler och miljöer” anges för utemiljö 30 kvadratmeter per elev i F-6, vilket 

också bygger på Boverkets rekommendationer. 

I angöring till skolan ingår utrymme för leveranser, renhållningsfordon, uppställningsplats för 

miljöhus samt parkering för föräldrarna vid lämning och hämtning av barn. 
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Utifrån ovan angivna grunder blir resultat av krav på markyta följande: 
 

Antal 

elever 

Kvadratmeter 

friyta 

Kvadratmeter 

markyta 
   

500 30 23 000 

600 30 26 500 

700 30 30 000 

800 30 33 500 
   

500 25 20 500 

600 25 23 500 

700 25 26 500 

800 25 29 500 
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4 Nulägesbeskrivning 

4.1 Nol 

I Nol finns Nolskolan, en grundskola med elever från förskoleklass till årskurs 6. Eleverna 

går därefter vidare till högstadiet på Da Vinciskolan. Nolskolan är uppdelad i fem permanenta 

byggnader. 2016, 2017 och 2019 kompletterades Nolskolan med paviljonger med tillfälligt 

bygglov 2021-05-21, 2021-05-23 och 2025-01-31, för att klara av att ta emot det antal elever 

som nu går på skolan.  Det finns 14 klassrum med 10 tillhörande grupprum. Teoretisk 

kapacitet är 350 elever. 

Ale kommun hyr Folkets hus lokaler som matsal för Nolskolan. Matsalen är uppdelad på plan 

1 och plan 2. 210 elever kan äta vid samma tillfälle.  

Avsaknad av hemkunskapssal medför att eleverna hänvisas till Kyrkbyskolan för 

undervisning i detta ämne. Även idrottshallens storlek är otillräcklig för Nolskolans behov 

och elever i årskurs 6 använder Ledethallen i Alafors för idrottsundervisning. 

Språkundervisningen sker på Himlaskolan. Paviljongerna har gjort att barnens utemiljö har 

minskat och det saknas yta för skolan att växa och för utemiljö.  
 

4.1.1 Tillgänglighet 

Nolskolan ligger inom 300 meter från både pendel och buss och har därmed mycket god 

tillgänglighet. Tillgängliga bussar idag är 403 mellan Nödinge och Alafors och 413 mot Ryd. 

Det finns säkra gång- och cykelvägar mellan skola och stationen. 
 

4.1.2 Byggnadernas status 

I den statusbesiktning som utförts av NOBAB i april 2020 konstateras att det krävs 

omfattande åtgärder av byggnaderna för att uppnå en sund inomhusmiljö i alla delar och för 

att byggnaderna ska ges en utökad livslängd. Dessutom bedöms byggnad B (idrottshall och 

slöjdsalar) och D (lektionssalar och vaktmästeri) sannolikt inte vara ekonomiskt försvarbart 

att renovera. 
 

4.1.3 Prognos Nolskolan 
Enligt den prognos och kapacitet som sektor utbildning redovisar i sin behovsanalys för 

lokaler 2023-2032 når skolan taket vad gäller antal elever 2024-2025.Ytterligare paviljonger 

går inte att placera på skolgården eftersom det då inte blir tillräcklig utemiljö kvar för 

eleverna. 

År 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Antal 

elever 

 

354 

 

351 

 

358 

 

380 

 

389 

 

400 

 

408 

 

413 

 

419 

 

425 

 

435 

Kapacitet -4 -1 -8 -30 -39 -50 -58 -63 -69 -75 -85 

Figur 2 Underkapacitet utifrån 350 elevplatser
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4.2 Alafors 

I Alafors finns Himlaskolan, en grundskola med elever från förskoleklass till årskurs 6. Den 

teoretiska kapaciteten uppskattas till 215 elevplatser. Ledethallen i Alafors används för 

idrottsundervisning och våren 2020 iordningställdes även en lokal för undervisning i 

hemkunskap i Komvux intilliggande lokaler. 
 

4.2.1 Tillgänglighet 

Himlaskolan ligger inom 300 meter från busshållplats med säkra övergångar till skolan men 

cirka 2 kilometer från pendel. Tillgängliga bussar idag är 403 mellan Nödinge och Alafors, 

413 Ryd och 414 Kollanda. Buss 403 har koppling till pendeltrafiken, i dagsläget är den dock 

främst anpassad för pendlare som pendlar ut från Ale och inte de som pendlar in.  
 

4.2.2 Byggnadernas status 

I den statusbesiktning som utförts av NOBAB i oktober 2019 konstateras att för att uppnå en 

långsiktigt hållbar byggnad med rimlig livslängd och sunt inomhusklimat, krävs omfattande 

åtgärder av fasader, tak, fönster och stora delar av golvytorna. Verksamhet Fastighet har 

bedömt att Himlaskolan utifrån detta behöver avvecklas på sikt på grund av byggnadernas 

fysiska status. I nuläget gör fastighet bedömningen efter externt genomförda utredningar att 

skolan kan bedriva nuvarande verksamhet till och med 2023.  
 

4.2.3 Prognos Himlaskolan 
Enligt den prognos och kapacitet som sektor utbildning redovisar i sin behovsanalys för 

lokaler 2023-2032 når skolan taket vad gäller antal elever 2024-2025. 

År 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Antal 

elever 

194 202 222 244 257 277 291 305 315 321 323 

Kapacitet 21 13 -7 -29 -42 -62 -76 -90 -100 -106 -108 

Figur 3 Över/underkapacitet utifrån 215 elevplatser 

 

4.3 Ahlafors fria skola 

I Alafors finns Ahlafors fria skola, en friskola med elever från förskoleklass till årskurs 9. 

Ahlafors fria tar emot cirka 280 elever och elevantalet bedöms vara konstant över tid varför 

de inte räknats med i prognoserna för Nolskolan och Himlaskolan.
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5 Detaljplaner 

5.1 Detaljplan Nol 2:188, 2:194 

Nolskolan årskurs 1-6 är belägen på fastighet Nol 2:188. Gällande detaljplan är Plan 321. 

Detaljplanen fastslår att området får användas för allmänt ändamål och byggnad får uppföras 

till högst 6,5 meter. Inom gällande detaljplaneområde ligger även Folkets Hus. 

Årskurs F är belägen på fastighet Nol 2:194 och gällande detaljplan är Plan 326. Detaljplanen 

fastslår att området får användas för allmänt ändamål och byggnad får uppföras till högst 5,0 

meter. Marken runtom befintlig byggnad är prickad och får inte bebyggas. 

5.2 Detaljplan Nol 2:228 

Hyreshusen vid Nolskolan är belägna på fastighet Nol 2:228 och gällande detaljplan är Plan 

321 som fastslår att området får användas för bostäder och handel. 

5.3 Detaljplan Nol 2:299, 2:234 

Vårdcentralen och Folkets Hus är belägna på fastigheterna Nol 2:299 och 2:234. Gällande 

detaljplan är Plan 326 som fastslår att området får användas till handel, centrumbebyggelse 

och allmänt ändamål. 

5.2 Detaljplan Ledet 1:1, Målje 1:93 

Himlaskolan årskurs F-6 är belägen på fastighet Ledet 1:1 och del av Målje 1:93. Gällande 

detaljplan är Plan 305. Detaljplanen fastslår att området får användas för allmänt ändamål och 

byggnad får uppföras till högst 9,0 meter. 
 

5.3 Detaljplan Nol 2:145 

Nol idrottsplats är belägen på fastighet Nol 2:145 och gällande detaljplan är Plan 322. 

Detaljplanen fastslår att området får användas som fritidsområde. 
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6 Markföroreningar 

6.1 Nolskolan 

I Nol räcker inte kommunens nuvarande skolområde till för en ny skola av den storlek som 

behövs. Kommunen äger Nol 2:188 där Nolskolan ligger, Nol 2:194 där förskoleklass 

bedrivs, Nol 2:232 som är bebyggd med ett bostadshus samt gatumark som tillhör Nol 2:178. 

För att skapa ett fullstort skolområde bedöms att fastigheterna Nol 2:228, Nol 2:299 och Nol 

2:234 behöver förvärvas. De två förstnämnda äger Alebyggen, den tredje äger Ale 

Folketshusförening. 
 

I anslutning till skolområdet har under 2018-2019 en större marksanering gjorts för att ta 

hand om blyföroreningar. Från den kunskap som kommit fram i det projektet vet vi att det 

finns blyföroreningar inom Nol 2:194 (förskoleklassen) och Nol 2:299 (vårdcentralen) som är 

byggda på ett gammalt fyllnadsområde. I den utredning som Relement Miljö Väst AB har 

genomfört 2020-01-27 framgår bland annat att nu utförda och tidigare undersökningar visar 

att det finns kraftigt blyförorenade fyllnadsmassor inom framför allt östra delen av 

skolområdet. 

 

6.2 Alafors 

I Alafors äger kommunen befintligt skolområde som omfattar delar av fastigheterna Ledet 1:1 

och Målje 1:93. Inga kända markföroreningar på området. 
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7 Studerade alternativ till ny grundskola F-6 

Med utgångspunkt från bekräftad status på befintliga skolbyggnader i Nol och Alafors 

rekommenderas att ersättningslokaler skapas för båda skolorna. Tre olika alternativ till ny 

grundskola F-6 i Nol eller Alafors har därför jämförts. 

7.1 Alternativ 1 Nol 

Ny skola byggs på befintlig fastighet som ägs av Ale kommun och dessutom förvärvas 

fastighet Nol 2:228 och Nol 2:299 som ägs av Alebyggen samt fastighet Nol 2:234 som ägs 

av Ale Folketshusförening. Den totala ytan blir då drygt 25 000 kvm. Under förutsättning att 

kommunen kan förvärva samtliga fastigheter skulle en skola i 2 våningar för 500 elever med 

en friyta om 30 kvadratmeter per elev kunna inrymmas på fastigheten. Med en friyta om 25 

kvadratmeter per elev kan även en skola i 3 våningar för 600 elever inrymmas. 

 

 
 

Kommentar: 

• I samband med denna rapports uppdatering har sektor service haft kontakt med berörda 

fastighetsägare (Ale Folkets Husförening och Alebyggen AB) och båda är positivt 
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inställda till en fördjupad dialog utifrån lösningsförslag i alternativ 1 Nol. Sektor service 

har även haft dialog med sektor samhällsbyggnad som också är positivt inställda till en 

förstudie av detta förslag. 

• En inlösen av ovanstående fastigheter (Vårdcentralen och Folkets Hus) kräver 

ersättningslokaler. Om lokalerna skapas med möjlighet till enkelt flexibel utformning kan 

fler- och mertidsutnyttjande av lokalerna erbjudas vilket samtidigt skulle innebära att 

behovet av ersättningslokaler eventuellt kan lösas genom att de införlivas i byggnaden.  

• En marknadsvärdering har utförts av Bryggan i februari 2020 där Folkets Hus 

marknadsvärde bedöms till 8,5 Mkr. När det gäller förvärv av den mindre fastigheten, ett 

hyreshus, uppskattas kostnaden till cirka 5 Mkr och den större, vårdcentralen, enbart 

markförvärv till cirka 15 Mkr. Därtill kommer kostnader för evakuering av vårdcentralen 

under sanerings- och byggnationstid vilket är svårbedömt och kräver vidare utredning om 

det skulle bli aktuellt. 

• Detaljplaneändring krävs för detta alternativ. 

• Marksanering krävs. 

• Såväl hyreshusen som två byggnader på nuvarande skolområde finns upptagna i Ale 

kommuns inventering över kulturhistorisk bebyggelse vilket kan ställa större krav vid 

eventuellt rivningslov.  

 

7.2.1 Tidplan 

Preliminär tidplan från förstudie till inflyttningsklar skola. Tidplanen utgår från att 

detaljplaneändring och markinköp kan pågå parallellt. 
 

Aktivitet Tid 

Förstudie 3 månader 

Detaljplaneändring 26 månader 

Projektering inför sanering 7 månader 

Sanering inkl. projektering 24 månader 

Rivning befintliga byggnader 6 månader 

Nyproduktion 30 månader 

Total tid 96 månader (8 år) 

 

 

Då Nolskolans nuvarande kapacitet inte kommer att räcka till för hela tidsperioden, kommer 

elever att behöva evakueras till paviljonger på annan plats. Antingen evakueras del av 

elevantalet förutsatt att nuvarande skolbyggnader kan nyttjas fram till dess att ny skola står 

klar, eller så evakueras hela skolan. Möjligheten att nyttja nuvarande lokaler under hela 

sanerings- och byggnationstid behöver utredas vidare i en förstudie om alternativet väljs.
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7.2 Alternativ 2 Alafors 

Ny skola byggs på befintlig fastighet som ägs av Ale kommun med en yta om drygt 29 000 

kvadratmeter (avser skolområdet). Fastighetsbeteckning Ledet 1:1 och Målje 1:93. Med en 

friyta om 30 kvadratmeter per elev kan en skola upp till 600 elever inrymmas. En skola för 

800 elever ger en friyta om 25 kvadratmeter per elev. 

 

 
 

Kommentar: 

• Ingen detaljplaneändring krävs 

• Alafors är bullerutsatt vilket innebär att åtgärder behövs för att få en acceptabel ljudnivå 

• Inga kända markföroreningar 

• Då Himlaskolan har bedömts utifrån nuvarande teknisk status kunna nyttjas till och med 

2023 behöver eleverna evakueras till paviljonger helt eller delvis fram till dess att ny 

skola kan tas i bruk.
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7.2.1 Tidplan 

Preliminär tidplan från förstudie till inflyttningsklar skola. 

Aktivitet Tid 

Förstudie och projektering 15 månader 

Rivning befintliga byggnader 6 månader 

Nyproduktion 30 månader 

Total 51 månader (4,25 år) 
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7.3 Alternativ 3 Nol idrottsplats 

Förslag att placera Nol-Alafors nya skola vid nuvarande placering av Nols idrottsplats har 

förts fram i olika forum och av den anledningen har sektor service valt att även studera detta 

alternativ. 

 

Nol Idrottsplats är belägen på fastighet Nol 2:145 och gällande detaljplan är Plan 322 vilken 

fastslår att fastigheten får användas som fritidsområde. Fastigheten är på drygt 52 000 

kvadratmeter vilket gör att alla alternativen till skola kan inrymmas. 

 

 
Kommentarer: 

• Detaljplaneändring krävs 

• Ersättningsmark för idrottsplatsen krävs vilket idag inte finns att tillgå i Nol 

• Ale kommuns skyfallskartering visar att fastigheten inte är lämplig för hårdgjord yta då 

intilliggande bostäder utefter Gallåsvägen är identifierat som problemområde 

• Tillgänglighet cirka 2 kilometer från pendel 

• Ökad belastning på Gallåsvägen. Trafikutredning behöver genomföras 

7.3.1 Tidplan 

Preliminär tidplan från förstudie till inflyttningsklar skola. 
 

Aktivitet Tid 

Förstudie 3 månader 

Detaljplaneändring 26 månader 

Projektering 7 månader 

Nyproduktion 30 månader 
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Total tid 66 månader (5,5 år)* 

* Utöver ovanstående tidplan skall även tid läggas för etablering av ny idrottsplats utifrån val av 

placering.
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8 Evakueringar 

I dokumentet ”Grundskola i Nol/Alafors - Bedömning evakuering vid nyproduktion av skola” 

finns mer detaljerad information, nedan följer endast utdrag gällande bedömningar för 

respektive alternativ. 

8.1 Ny skola i Nol 

Att uppföra evakueringslokaler i moduler inom befintlig skolfastighet bedöms som 

ogenomförbart eller mycket svårt. Beslut om skolans storlek och förvärv av kringliggande 

fastigheter kan underlätta uppförande av moduler något men bedöms ändå som svårt på grund 

av Nolskolans höga elevantal. Samtliga risker behöver utredas i en förstudie.  

 

Extern evakuering till Himlaskolan bedöms i detta läge som genomförbart. Att upprusta dar 

av Himlaskolans lokaler kan vara ett alternativ till att hyra modulskola i sin helhet. En 

fördjupad analys och bedömning bör göras tillsammans med förvaltningen i förstudie när 

behovsanalys är uppdaterad och beslut om lokalisering är taget. 

 

Dessutom tillkommer moduler för att möta det växande elevantalet. Då elevantalet är större i 

Nol innebär det troligtvis att elever från Nol de sista åren får evakueras till Alafors. 

8.2 Ny skola i Alafors 

Lokal evakuering bedöms som genomförbart. Att upprusta delar av Himlaskolans lokaler kan 

vara ett alternativ till att hyra modulskola i sin helhet. En fördjupad analys och bedömning bör 

göras tillsammans med förvaltningen i förstudie när behovsanalys är uppdaterad och beslut 

om lokalisering är taget.  

 

Extern evakuering i fastigheten där Nolskolan är lokaliserad i dag bedöms inte kunna 

inrymma ytterligare moduler för evakuering av elever från Himlaskolan. 
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9 Kostnader ny grundskola F-6 

9.1 Investeringskostnader 

Uppskattade investeringskostnader grundas i förskolorna Lövängen och Nolbäcken med Ale 

kommuns förutsättningar gällande giftfri förskola, passivhus och miljöbyggnad silver.  

 

En skola är dock lite mer komplex med specialsalar, hemvister och annat nyttjande varav 

kvadratmeterpriset ökats med 2000 kronor per kvadratmeter vilket resulterar i 46 000 kronor 

per kvadratmeter. Detta är exklusive eventuella kostnader för hantering av detaljplan, 

eventuell marksanering och markförvärv.  

 

I kostnaden ingår huvudbyggnad, angöring, utemiljö, teknikrum, komplementbyggnader, 

renhållning och eventuell inhägnad av skolområde. Kostnaden för en fullstor idrottshall är 

beräknad enligt riktlinjer. 

 
Kostnad för ny skola och idrottshall 

 

Antal elever 

 

500 600 700 800 

Ny skola 

 

230 000 000 276 000 000 322 000 000 368 000 000 

Ny idrottshall 

 

46 000 000 46 000 000 46 000 000 46 000 000 

Total 

 

276 000 000 322 000 000 368 000 000 414 000 000 

 

Kostnad renovering Himlaskolan  

Drift och underhåll har uppskattat kostnaderna för åtgärder som behöver utföras för att kunna 

ha verksamhet i Himlaskolan under 2 år (t o m 2024) respektive 8-10 år (t o m 2030). 

Åtgärderna ska möjliggöra att skolan kan användas under den tid det tar att färdigställa en ny 

skola. 

• 2024: 700 000 kronor 

• 2030: 55 000 000 – 68 000 000 kronor 
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9.2 Driftkostnader 
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9.3 Sammanställning kostnads- och tidskalkyl 
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10 Sektor service bedömning av placering ny grundskola 

10.1 Alternativ 1 ny grundskola i Nol 

Fördelar:  

• Centralt placerad grundskola. 

• Möjlighet att skapa lokaler som betjänar mer än ett syfte. 

• Kollektivtrafik, närhet till pendeltågsstation. 

• Närhet till samhällsservice. 

• Finns fler barn i Nol. 

• Nuvarande mark vid Himlaskolan kan ställas om till verksamhetsmark 

Nackdelar: 

• Fastighetens yta möjliggör enbart byggnation av en skola för 500 elever för en 

rekommenderad friyta om 30 kvadratmeter per elev. 

• Om större behov av elevplatser utöver 600 uppstår, behöver ytterligare en skola byggas på 

annan plats. 

• Inköp av andra fastigheter.  

• Evakueringslokaler för inköpta fastigheter. 

• Sanering av mark. 

• Detaljplaneändring. 

• Tidsaspekten, cirka 8 år till ny skola kan tas i bruk. 

• Evakueringslokaler ej möjliga att placera i Nol utan bör lösas med placering i Alafors. 

• Högre totalkostnad än Alafors på grund av markinköp, sanering av mark och evakuering 

av elever under byggnation.  

 

10.2 Alternativ 2 ny grundskola Alafors 

Fördelar:  

• Stor detaljplanelagd tomt väl lämpad för byggnation av skola. 

• Stora rekreationsytor i direkt anslutning till skolområdet. 

• Tidsaspekten, cirka 4 år till ny skola kan tas i bruk. 

• Lägre totalkostnad än Nol. 

• Enklare evakueringslösning under byggnation. 
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• Möjlighet att expandera vid framtida behov.  

Nackdelar:  

• Buller och möjliga risker från E45. 

• Cirka 2 kilometer till pendelstation (ungefär likvärdigt med Kronaskolan i Älvängen). 

• Begränsad samhällsservice.  

 

10.3 Alternativ 3 Nol idrottsplats 

Fördelar:  

• Stor tomt som tillgodoser samtliga storleksalternativ. 

Nackdelar: 

• Ale kommuns skyfallskartering visar att fastigheten inte är lämplig för hårdgjord yta då 

intilliggande bostäder utefter Gallåsvägen är identifierat som problemområde. 

• Detaljplaneändring krävs. 

• Ersättningsmark för idrottsplatsen krävs vilket idag inte finns att tillgå i Nol. 

• Tillgänglighet cirka 2 kilometer från pendel. 

 

11 Sektor service förslag till beslut 

Befolkningsprognos 2021 med nuvarande skolupptagningsområden visar ett samlat behov av 

758 elevplatser år 2032 (Himlaskolan + Nolskolan). Utifrån detta behov, som inte kan 

tillgodoses vid andra utredda alternativ, tillsammans med total byggkostnad och tid till färdig 

skola rekommenderas beslut om fortsatt utredning av placeringen ny skola F-6 på befintlig 

skoltomt vid Himlaskolan i Alafors (Fastighetsbeteckning Ledet 1:1 och Målje 1:93). 

Om beslut fattas som innebär att behovet av elevplatser i ny F-6 skola begränsas till 500-600 

platser rekommenderas dock fortsatt utredning av alternativ 1 vid befintlig placering av 

nuvarande Nolskolan. Skälet till att detta alternativ är intressant för fortsatt utredning trots att 

det är ett mer kostsamt alternativ, är möjligheten att skapa en centralt placerad grundskola 

med tillhörande fullstor idrottshall samtidigt som den också kan inhysa privat verksamhet och 

föreningsliv som med fördel har sin access i markplan från torg och parkeringsplats. 

Sektor service bedömer att alternativet skola vid Nols idrottsplats inte är ett realistiskt 

alternativ på grund av redovisade nackdelar. Sektorn bedömer också att det inte finns annan 

lämplig placering i centrala Nol. 

 



PROTOKOLL
Servicenämnden
Sammanträdesdatum: 2022-05-23

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SERN § 44 Dnr SERN.2021.66

Beslut om förslag till fortsatt utredning för ny skola

Nol-Alafors

Beslut

Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta om fortsatt

utredning av placering av ny skola F-6 på befintlig skoltomt i Nol enligt

alternativ 1 i "Uppdaterad rapport ny skola F-6 Nol Alafors daterad 2022-03-

28"

Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att

servicenämndens presidium får i uppdrag att återrapportera fortsatt utredning

av alternativ 1 Nol, gemensamt till presidierna i kommunstyrelsen,

utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och

fritidsnämnden senast den 15 december 2022.

Servicenämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Servicenämnden beslutade 2022-03-29 att godkänna uppdaterad rapport ny

skola F-6 Nol-Alafors och samtidigt uppdra åt sektorn att sända ut rapporten på

remiss till övriga nämnder. Samtliga nämnder har därefter inkommit med

remissvar. Utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden beslutade att

tillstyrka fortsatt utredning av alternativ 1: ny skola F-6 på befintlig skoltomt

Nol. Samhällsbyggnadsnämnden ställde sig bakom det förslag till beslut som

redovisas i rapporten och socialnämnden tillstyrkte sektor service förslag till

beslut.

Uppdaterad rapport har angett två alternativa förslag till beslut:

"Befolkningsprognos 2021 med nuvarande skolupptagningsområden visar ett
samlat behov av 758 elevplatser år 2032 (Himlaskolan + Nolskolan). Utifrån
detta behov, som inte kan tillgodoses vid andra utredda alternativ, tillsammans
med total byggkostnad och tid till färdig skola rekommenderas beslut om
fortsatt utredning av placeringen ny skola F-6 på befintlig skoltomt vid
Himlaskolan i Alafors (Fastighetsbeteckning Ledet 1:1 och Målje 1:93)."

"Om beslut fattas som innebär att behovet av elevplatser i ny F-6 skola
begränsas till 500-600 platser rekommenderas dock fortsatt utredning av
alternativ 1 vid befintlig placering av nuvarande Nolskolan. Skälet till att detta
alternativ är intressant för fortsatt utredning trots att det är ett mer kostsamt
alternativ, är möjligheten att skapa en centralt placerad grundskola med
tillhörande fullstor idrottshall samtidigt som den också kan inhysa privat



PROTOKOLL
Servicenämnden
Sammanträdesdatum: 2022-05-23

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

verksamhet och föreningsliv som med fördel har sin access i markplan från
torg och parkeringsplats."

Utbildningsnämnden beslutade 2022-04-27 att anta nya placeringsområden
grundskola enligt förslag två (Dnr: UBN 2022.106) som innebär att behovet av
elevplatser i området Nol-Alafors begränsas till under 600 elever. Detta innebär
att möjlighet ges att tillgodose behovet av elevplatser enligt alternativ 1 Nol
och sektor service förslag till beslut är därför att besluta om fortsatt utredning
av detta alternativ.

Möten har hållits mellan sektor samhällsbyggnad och sektor service efter att
remissvaren inkommit till sektor service. Syftet har varit att bedöma
omfattningen av fortsatt utredning och tidsåtgång för detta arbete. Sektorerna
är eniga i att utredningen måste genomföras med hög framfart där ansvaret
fördelas mellan de båda. Därför föreslås att fullmäktige beslutar att
återkoppling av fördjupad utredning skall ske senast den 15 december 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-05-19

Uppdaterad rapport ny skola F-6 Nol Alafors daterad 2022-03-28

Remissvar från kultur- och fritidsnämnden 2022-04-28

Protokoll kultur- och fritidsnämnden 2022-04-28

Remissvar tjänsteutlåtande från utbildningsnämnden 2022-04-27

Protokoll utbildningsnämnden 2022-04-27

Remissvar tjänsteutlåtande socialnämnden 2022-04-28

Protokoll socialnämnden 2022-04-28

Remissvar tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsnämnde 2022-04-27

Protokoll samhällsbyggnadsnämnden 2022-04-27

Protokollsanteckning

Lars Åke Elbén (MP) anmäler följande protokollsanteckning:

Om jag hade haft yrkanderätt så hade jag lagt följande tilläggsyrkande: Att
kommunfullmäktige noterar att alternativ 1 måste kompletteras med en
utredning om konsekvenser av att ändrade förutsättningar genom ändrade
skolupptagningsområdem och pågående planering för nya bostäder
(="planprioriteringslistan") inte tillräckligt belyser behovet av skolor i
Nödinge, Alafors och Älvängen och att därför ett gemensamt uppdrag ges till



PROTOKOLL
Servicenämnden
Sammanträdesdatum: 2022-05-23

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

alla berörda sektorer att belysa konsekvenser för framtida skolbehov (inkl.
rekommenderad skolgårdsyta för alla barn) samt delge utredningen detta
underlag som möjligheter att effektivt utnyttja evakueringsbehov för
byggnationen i Nol.

Beslutet skickas till

För vidare hantering: Sektor service

För kännedom: Sektor samhällsbyggnad, sektor utbildning, sektor kultur- och fritid,

sektor socialtjänst



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(4)

Sektor service

Diarienummer:SERN.2021.66
Datum: 2022-05-19
Verksamhetschef Tony Jönsson

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

Servicenämnden

Beslut om förslag till fortsatt utredning för ny skola Nol-Alafors

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta om fortsatt utredning av

placering av ny skola F-6 på befintlig skoltomt i Nol enligt alternativ 1 i "Uppdaterad rapport

ny skola F-6 Nol Alafors daterad 2022-03-28"

Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att servicenämndens

presidium får i uppdrag att återrapportera fortsatt utredning av alternativ 1 Nol, gemensamt

till presidierna i kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt

kultur- och fritidsnämnden senast den 15 december 2022.

Servicenämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende

Sammanfattning

Servicenämnden beslutade 2022-03-29 att godkänna uppdaterad rapport ny skola F-6 Nol-

Alafors och samtidigt uppdra åt sektorn att sända ut rapporten på remiss till övriga nämnder.

Samtliga nämnder har därefter inkommit med remissvar. Utbildningsnämnden samt kultur-

och fritidsnämnden beslutade att tillstyrka fortsatt utredning av alternativ 1: ny skola F-6 på

befintlig skoltomt Nol. Samhällsbyggnadsnämnden ställde sig bakom det förslag till beslut

som redovisas i rapporten och socialnämnden tillstyrkte sektor service förslag till beslut.

Uppdaterad rapport har angett två alternativa förslag till beslut:

"Befolkningsprognos 2021 med nuvarande skolupptagningsområden visar ett samlat behov av
758 elevplatser år 2032 (Himlaskolan + Nolskolan). Utifrån detta behov, som inte kan
tillgodoses vid andra utredda alternativ, tillsammans med total byggkostnad och tid till färdig
skola rekommenderas beslut om fortsatt utredning av placeringen ny skola F-6 på befintlig
skoltomt vid Himlaskolan i Alafors (Fastighetsbeteckning Ledet 1:1 och Målje 1:93)."

"Om beslut fattas som innebär att behovet av elevplatser i ny F-6 skola begränsas till 500-600
platser rekommenderas dock fortsatt utredning av alternativ 1 vid befintlig placering av
nuvarande Nolskolan. Skälet till att detta alternativ är intressant för fortsatt utredning trots att
det är ett mer kostsamt alternativ, är möjligheten att skapa en centralt placerad grundskola
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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

med tillhörande fullstor idrottshall samtidigt som den också kan inhysa privat verksamhet och
föreningsliv som med fördel har sin access i markplan från torg och parkeringsplats."

Utbildningsnämnden beslutade 2022-04-27 att anta nya placeringsområden grundskola enligt
förslag två (Dnr: UBN 2022.106) som innebär att behovet av elevplatser i området Nol-
Alafors begränsas till under 600 elever. Detta innebär att möjlighet ges att tillgodose behovet
av elevplatser enligt alternativ 1 Nol och sektor service förslag till beslut är därför att besluta
om fortsatt utredning av detta alternativ.

Möten har hållits mellan sektor samhällsbyggnad och sektor service efter att remissvaren
inkommit till sektor service. Syftet har varit att bedöma omfattningen av fortsatt utredning
och tidsåtgång för detta arbete. Sektorerna är eniga i att utredningen måste genomföras med
hög framfart där ansvaret fördelas mellan de båda. Därför föreslås att fullmäktige beslutar att
återkoppling av fördjupad utredning skall ske senast den 15 december 2022.

Linda Widmark Tony Jönsson

Tf. sektorchef Verksamhetschef Fastighet och IT

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-05-19

Uppdaterad rapport ny skola F-6 Nol Alafors daterad 2022-03-28

Remissvar från kultur- och fritidsnämnden 2022-04-28

Protokoll kultur- och fritidsnämnden 2022-04-28

Remissvar tjänsteutlåtande från utbildningsnämnden 2022-04-27

Protokoll utbildningsnämnden 2022-04-27

Remissvar tjänsteutlåtande socialnämnden 2022-04-28

Protokoll socialnämnden 2022-04-28

Remissvar tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsnämnde 2022-04-27

Protokoll samhällsbyggnadsnämnden 2022-04-27
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Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Sektor service

För kännedom:

Sektor samhällsbyggnad

Sektor utbildning

Sektor kultur och fritid

Sektor socialtjänst

Ärendet

Under 2020 sammanställde sektor service en rapport om lokalisering av ny grundskola F-6

Nol-Alafors som grundar sig på en placering inom eller i anslutning till befintliga skolor i Nol

eller Alafors samt alternativ placering på Brandsbo 1:156. Kommunfullmäktige beslutade den

14 december 2020 att skolan skulle placeras enligt alternativ 4 i rapporten - inom Brandsbo

1:156 och servicenämnden fick uppdraget att tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden

fortsätta utredningen.

Sektor service har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att skyndsamt utreda alternativ

placering för en ny grundskola F-6 i området Nol-Alafors. Detta efter att kommunfullmäktige

den 28 februari 2022 efter förslag från servicenämnden beslutat att avbryta planering av en ny

grundskola F-6 på fastigheten Brandsbo 1:156 genom att upphäva kommunfullmäktiges

beslut KF § 217, 2020-12-14.

Ärendet har nu varit på remiss i övriga nämnder och servicenämnden skall därför fatta beslut

om att förslå kommunfullmäktige om alternativ för fortsatt utredning.

Ekonomisk bedömning

Beaktas i hög grad i utredningar och i det fortsatta arbetet.

Invånarperspektiv

Beaktas i hög grad i utredningar och i det fortsatta arbetet.

Hållbarhetsperspektivet

Beaktas i hög grad i utredningar och i det fortsatta arbetet.
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Lagstiftning och kommunala styrdokument

Utredningen och handläggning har genomförts enligt kommunfullmäktiges beslut 2022-02-

28.

Remissyttrande

Ärendet har varit på remiss i kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden, socialnämnden

samt samhällsbyggnadsnämnden och remissvaren redovisas i detta tjänsteutlåtande och är

bilagda i ärendet.

Behandlad enligt MBL

Beaktas i kommande arbete.

Beslutets genomförande

Sektor service och sektor samhällsbyggnad kommer att med hög framfart genomföra en

fördjupad utredning och senast den 15 december återkoppla resultatet i ett gemensamt möte

med presidierna från kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden,

samhällsbyggnadsnämnden samt servicenämnden.

Förvaltningens bedömning

Då utbildningsnämnden 2022-04-27 fattade beslut om att anta nya placeringsområden

grundskola vilket innebär att behovet av elevplatser i området Nol-Alafors begränsas till

under 600 elever är sektor service förslag till beslut att besluta om fortsatt utredning av

alternativ 1 Nol.



YTTRANDE 1(2)
Kultur- och fritidsnämnden

Diarienummer: KFN.2022.52
Datum: 2022-04-20

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

Remissvar "Uppdaterad rapport angående placering av ny F-6
skola i Nol-Alafors daterad 2022-03-28"

Kultur- och fritidsnämnden har givits möjlighet att svara på en remiss från servicenämnden
angående "Uppdaterad rapport angående placering av ny F-6 skola i Nol-Alafors daterad 2022-
03-28".

Ärendet

Sektor service har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att skyndsamt utreda alternativ
placering för en ny grundskola F-6 i området Nol-Alafors. Detta efter att kommunfullmäktige
den 28 februari 2022 beslutat att avbryta planering av en ny grundskola F-6 på fastigheten
Brandsbo 1:156 genom att upphäva kommunfullmäktiges beslut KF § 217, 2020-12-14.

Utredningsuppdraget innefattar en uppdatering av genomförd utredning gjord 2020 ”Rapport
förutsättningar för en ny grundskola i Nol eller Alafors” samt att denna kompletteras med
utredning om alternativ placering på andra eventuella lämpliga tomter i Nol och Alafors.
Utredningen ska därefter presenteras på kommunfullmäktiges möte den 20 juni 2022.

Remissvar

En ny skola i Nol-Alafors, oavsett placering, kommer att ha ytor som används av flera nämnder
(utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden) och det är sannolikt idrottshallen som har
den högsta graden av samnyttjande. En idrottshall används under dagtid av skolan för att under
kvällar- och helger stå till föreningslivets förfogande. Beroende på skolans elevtal och
placering kan storleken och innehållet i idrottshallen variera något mellan de olika orterna.

Himlaskolan använder idag Ledethallen för sin idrottsundervisning men den tillgodoser också i
viss mån Nolskolans behov av lokaler för idrottsundervisning samt Ale Gymnasium. Även
Ahlafors fria skola hyr in sig i Ledethallen för sin idrottsundervisning vilket gör att Ledethallen
i dagsläget är mer eller mindre fullbelagd på dagtid under ett läsår. På kvällar och helger är det i
huvudsak en basketförening som står för merparten av de bokade tiderna i hallen samt en och
annan privat uthyrare på diverse strötider.

Som framgår ovan så räcker inte Nolskolans gymnastiksal till idag för skolans behov och
lokalen är inte heller tillräcklig för föreningslivets behov. Det är framförallt lokalens storlek
som förhindrar ett bredare användningsområde då den helt enkelt är för liten. Rapporten som
ligger till grund för remissen påvisar också en bristande standard i lokalerna.
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Utifrån nämnda fakta ovan så kommer en ny idrottshall behövas oavsett lokalisering. Det bör
utifrån både skolans och föreningslivets perspektiv vara en fullstor idrottshall för att säkerställa
behovet över tid. En fullstor idrottshall möjliggör uppdelning av idrottshallen via skiljevägg
vilket breddar användningsområdet och medför en potentiellt högre nyttjandegrad av ytan.

Sammanfattningsvis förordar kultur- och fritidsnämnden "Alternativ 1 ny grundskola i Nol" i
"Uppdaterad rapport angående placering av ny F-6 skola i Nol-Alafors daterad 2022-03-28",
med inte mindre än att Ledethallen vid Himlaskolan lämnas utanför eventuella rivningsplaner
för att ge plats åt verksamhetsmark.

Nol som placeringsort har fler fördelar utifrån nämndens totala och ortsspecifika lokalbehov
sett utifrån ett föreningsperspektiv. Flera föreningar i Nol saknar en passande idrottshall på
orten, till exempel inom kampsport, futsal och motion- och gymnastik. I Alafors däremot är
föreningslivets behov av en idrottshall säkerställt i och med Ledethallen. Närheten till
pendeltågstationen väger också tungt i bedömningen.

Åsa Turesson

Interimchef sektor kultur- och fritid



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-28

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KFN § 50 Dnr KFN.2022.52

Remiss från servicenämnden - Uppdaterad rapport

angående placering av ny F-6 skola i Nol Alafors

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att, i remissvar till servicenämnden

angående "Uppdaterad rapport angående placering av ny F-6 skola i Nol-

Alafors daterad 2022-03-28", tillstyrka fortsatt utredning av alternativ 1: ny

skola F-6 på befintlig skoltomt i Nol.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart.

Sammanfattning

Sektor service, har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att skyndsamt utreda
alternativ placering för en ny grundskola F-6 i området Nol-Alafors. Detta efter
att kommunfullmäktige den 28 februari 2022 beslutat att avbryta planering av
en ny grundskola F-6 på fastigheten Brandsbo 1:156 genom att upphäva
kommunfullmäktiges beslut KF § 217, 2020-12-14. Utredningsuppdraget
innefattar en uppdatering av genomförd utredning gjord 2020 ”Rapport
förutsättningar för en ny grundskola i Nol eller Alafors” samt att denna
kompletteras med utredning om alternativ placering på andra eventuella
lämpliga tomter i Nol och Alafors. Den uppdaterade utredningen "Uppdaterad
rapport angående placering av ny F-6 skola i Nol-Alafors daterad 2022-03-28"
beslutades vid servicenämndens sammanträde 2022-03-29 att skickas ut på
remiss till utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden samt socialnämnden med begäran om svar senast 2022-05-02.

Sektor kultur- och fritids bedömning är att det kommer behövas en ny
idrottshall oavsett lokalisering av den nya skolan. Det bör utifrån både skolans
och föreningslivets perspektiv vara en fullstor idrottshall för att säkerställa
behovet över tid. En fullstor idrottshall möjliggör uppdelning av idrottshallen
via skiljevägg vilket utvidgar hallens användningsområde och medför en
potentiellt högre nyttjandegrad av ytan.

Kultur- och fritidsnämnden förespråkar en fortsatt utredning av alternativ 1: ny
skola F-6 på befintlig skoltomt i Nol. Nol som placeringsort har flera fördelar
utifrån nämndens totala och ortsspecifika lokalbehov sett ur ett
föreningsperspektiv. Flera föreningar i Nol saknar en passande idrottshall på
orten, till exempel inom kampsport, futsal och motion- och gymnastik.
Närheten till pendeltågstationen väger också tungt i bedömningen.



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-28

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-04-20

Remissvar "Uppdaterad rapport angående placering av ny F-6 skola i Nol-

Alafors daterad 2022-03-28" KFN.2022.52, 2022-04-20

Uppdaterad rapport ny F-6 skola Nol-Alafors, 2022-03-28

Reservation

Pernilla Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet, och instämmer i
protokollsanteckningen från (FiA).

Protokollsanteckning

Lars-Erik Carlbom (FiA) vill anföra följande protokollsanteckning:

Framtid i Ale (FiA) håller inte med sektor kultur- och fritids förslag att till
remisssvar till servicenämnden angående "Uppdaterad rapport angående
placering av ny F-6 skola i Nol-Alafors daterad 2022-03-28", tillstyrka fortsatt
utredning av alternativ 1: ny skola F-6 på befintlig skoltomt i Nol.

Vi har en stor skola i Alafors som skulle kunna utnyttjas till fullo om man
renoverar upp den. Man kan riva halva skolan till en början och bygga nytt för
att sedan riva andra delen och bygga nytt där med. Vi äger redan all mark där.
Marken där behöver inte saneras till ohyggligt dyra kostnader. Skolgård finns.
Närhet till skogen. Närheten till elljusspår för aktiviteter utomhus. Det finns en
jättestor o fin lokal för att kunna ha teater och andra aktiviteter i. Kanske man
kan ta tillbaka Ledetprojektet? Och därmed locka unga att få upp ögonen för
teater igen. Man kan även ha konserter där med elever från musikskolan. All
aktivitet som rör teater och uppvisningar måste inte bara placeras i Nödinge.
Musik sång o dans ska ju spridas. Glädje ska spridas. Och efter en lång period
med en pandemi så suktar folk efter gemenskap. Vi har ju alla möjligheter att
kunna ge våra invånare det genom att anordna teater, konserter, föreläsningar,
sammankomster m.m i medborgarhuset. Vi ska ju ta tillvara på detta.

Nu när dom bygger företag och fler bostäder i Alafors så måste det finnas en
skola. De barn som bor på landsbygden och som ska börja i högstadiet måste
åka lång väg till skolan, ända ner till Nödinge. Och sen dom dragit in bussar
från landsbygden så måste dom ta sig över en mil till skolan och på vägen
passerar dom flera skolor. Älvängen, Alafors och Nol.

Varför ska barn åka så lång väg till skolan? Och varför ska barn som bor i och
omkring Älvängen åka ända till Nödinge? Det innebär ju att de barnen tar plats
för de barn som bor i Nödinge. Vilket då innebär att Nödinge måste också ha
en ny skola för att kunna inhysa alla barn.



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-28

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

I Ledet finns det en stor idrottshall så det behövs inte byggas någon ny. Om
man då ser till Nol, och om en ny skola skall byggas där, ja då måste
kommunen först köpa mer mark. Måste marken kanske saneras? Och om
byggnader runt och kring skolan ska köpas upp så måste de som nu har
verksamhet där får flyttas, där bland annat folkets hus som kommer att behöva
en ny byggnad/lokal för att kunna fortsätta finnas för våra invånare.

Det är ju så mycket snack om att vi ska bygga skolor som håller i 100 år.
Nolskolan fyller 100 år nästa år, då ska vi väl inte riva ner den? Ett
kulturminne och en skola som hållt och håller än i dag. Sen är det ju prat om att
allt ska ligga i närhet till pendeln. Kronaskolan ligger en bra bit från pendeln.
Den ligger allt annat än centralt. Det är en lång och jobbig backe att gå uppför
så varför skulle det vara jobbigare att gå från Nol, på den nya oc utbyggda
gång och cyckelbanan som finns där. Alternativt hade ju varit att låta den lilla
bussen Älvan som går i Älvängen utöka sin rutt och gå via Kronanområdet ner
till resecentrum, via maden, ner till Himlaskolan, bort till Nols pendel och
vidare genom Alafors och förbi Starrkärr och sen ner mot kronanområdet igen.
Låt den bussen gå på skol och arbetstider så kommer barn och vuxna kunna
åka till pendeln på ett smidigt o miljömässigt sätt. Folk slipper ta bilen och
föräldrar slipper köra sina barn till skola och aktiviteter.

Vi i FiA ser bara fördelar med att bygga skola i Alafors. Vi har ju en byggnad
till att tillgå när det nya kommunhuset ska byggas. Då kan man ju utnyttja den
gamla byggnaden till skolverksamhet och på så vis kan man slippa baracker
och moduler och man kan bygga i lugn och ro, och barnen får en skola i sitt
närområde där deras vänner bor och verkar. Och då kan man även fokusera på
att redan nu börja planera för en ny skola i Nödinge där fler barn kommer att få
plats. Och om barnen från Nol, Alafors, Starrkärr, Kollanda, Ryd, Sannum och
Älvängen inte behöver åka ända till Nödinge så kommer det ju automatiskt
finnas fler platser i Nödinges skolor och paniken över att inte barnen ska få
plats minskar.

Beslutet skickas till

För vidare hantering: Servicenämnden



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) 

Sektor socialtjänst 

Diarienummer:S.N.2022.146  

Datum:  2022-04-07  

Sektorchef Ebba Gierow  

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

 

     Socialnämnden 

   

Remissvar avseende ”Uppdaterad rapport angående placering 

av ny F-6 skola i Nol – Alafors daterad 2022-03-28”  

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar  

att tillstyrka sektor service förslag till beslut. 

Motivering till beslut  

Bedöms ej tillämplig i detta ärende. 

Sammanfattning   

Sektor service har utrett alternativ placering av en ny grundskola F-6 i området Nol-Alafors. 

Förslaget till beslut från sektor service är att gå vidare med fördjupad förstudie av placeringen 

av ny skola F-6 på befintlig skoltomt vid Himlaskolan i Alafors (Fastighetsbeteckning Ledet 

1:1 och Målje 1:93). Utredningen är sänd på remiss till övriga nämnder och svar önskas senast 

2022-05-02. 

Sektor socialtjänst uppfattar att sektor service belyst viktiga frågeställningar i utredningen och 

noga vägt för- och nackdelar med de respektive förslagen. Sektor socialtjänst gör ingen annan 

bedömning än den som sektor service gjort och föreslår socialnämnden besluta att tillstyrka 

sektor service förslag till beslut. 

 

 

 

Ebba Gierow 

Sektorchef 

Beslutsunderlag  

Tjänsteutlåtande Remissvar avseende ”Uppdaterad rapport angående placering av ny F-6 

skola i Nol – Alafors 2022-03-28”, 2022-04-07   

E-post Remiss från servicenämnden gällande "Uppdaterad rapport angående placering av ny 

F-6 skola i Nol-Alafors 2022-03-28, 2022-03-30 
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Protokoll 2022-03-29 SERN § 28 Beslut om uppdaterad utredning angående placering av ny 

F-6 skola i Nol Alafors inför remissutskick 

Ny F-6 skola Nol/Alafors - Reviderad rapport 2022-03-28 ("Uppdaterad rapport ny skola F-6 

daterad 2022-03-28") 

Beslutet skickas till: 

För vidare hantering: 

Sektor service 
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Ärendet  

Sektor service har fått i uppdrag att skyndsamt utreda alternativ placering av en ny grundskola 

F-6 i området Nol-Alafors. Detta efter att kommunfullmäktige den 28 februari 2022 beslutat 

att avbryta planering av en ny grundskola F-6 på fastigheten Brandsbo 1:156 genom att 

upphäva kommunfullmäktiges beslut KF § 217, 2020-12-14. 

Utredningsuppdraget innefattar en uppdatering av genomförd utredning gjord 2020 ”Rapport 

förutsättningar för en ny grundskola i Nol eller Alafors” samt att denna kompletteras med 

utredning om alternativ placering på andra eventuella lämpliga tomter i Nol och Alafors. 

Utredningsuppdraget är avslutat och servicenämnden har gett sektor service i uppdrag att 

sända utredningen angående placering av ny F-6 skola i Nol – Alafors daterad 2022-03-28 på 

remiss till utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt 

socialnämnden med begäran om svar senast 2022-05-02. 

Servicenämnden önskar som remissvar ett ställningstagande till vilket av utredda 

placeringsalternativ som föreslås att övergå till fördjupad förstudie samt motivering till 

förslaget. 

Utredningen och remissvaren ska därefter presenteras på kommunfullmäktiges möte den 20 

juni 2022.  

I utredningen har sektor service listat fördelar och nackdelar med de tre undersökta 

alternativen. Nedan redovisas dessa samt sektor service förslag till beslut. 

Alternativ 1 ny grundskola i Nol 

Fördelar: 

• Centralt placerad grundskola. 

• Möjlighet att skapa lokaler som betjänar mer än ett syfte. 

• Kollektivtrafik, närhet till pendeltågsstation. 

• Närhet till samhällsservice. 

• Finns fler barn i Nol. 

• Nuvarande mark vid Himlaskolan kan ställas om till verksamhetsmark 

Nackdelar: 

• Fastighetens yta möjliggör enbart byggnation av en skola för 500 elever för en 

rekommenderad friyta om 30 kvadratmeter per elev. 

• Om större behov av elevplatser utöver 600 uppstår, behöver ytterligare en skola byggas på 

annan plats. 
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• Inköp av andra fastigheter. 

• Evakueringslokaler för inköpta fastigheter. 

• Sanering av mark. 

• Detaljplaneändring. 

• Tidsaspekten, cirka 8 år till ny skola kan tas i bruk. 

• Evakueringslokaler ej möjliga att placera i Nol utan bör lösas med placering i Alafors. 

• Högre totalkostnad än Alafors på grund av markinköp, sanering av mark och evakuering 

av elever under byggnation. 

Alternativ 2 ny grundskola Alafors 

Fördelar: 

• Stor detaljplanelagd tomt väl lämpad för byggnation av skola. 

• Stora rekreationsytor i direkt anslutning till skolområdet. 

• Tidsaspekten, cirka 4 år till ny skola kan tas i bruk. 

• Lägre totalkostnad än Nol. 

• Enklare evakueringslösning under byggnation. 

22 

• Möjlighet att expandera vid framtida behov. 

Nackdelar: 

• Buller och möjliga risker från E45. 

• Cirka 2 kilometer till pendelstation (ungefär likvärdigt med Kronaskolan i Älvängen). 

• Begränsad samhällsservice. 

Alternativ 3 Nol idrottsplats 

Fördelar: 

• Stor tomt som tillgodoser samtliga storleksalternativ. 

Nackdelar: 

• Ale kommuns skyfallskartering visar att fastigheten inte är lämplig för hårdgjord yta då 

intilliggande bostäder utefter Gallåsvägen är identifierat som problemområde. 

• Detaljplaneändring krävs. 
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• Ersättningsmark för idrottsplatsen krävs vilket idag inte finns att tillgå i Nol. 

• Tillgänglighet cirka 2 kilometer från pendel. 

Sektor service förslag till beslut 

Befolkningsprognos 2021 med nuvarande skolupptagningsområden visar ett samlat behov av 

758 elevplatser år 2032 (Himlaskolan + Nolskolan). Utifrån detta behov, som inte kan 

tillgodoses vid andra utredda alternativ, tillsammans med total byggkostnad och tid till färdig 

skola rekommenderas beslut om fortsatt utredning av placeringen ny skola F-6 på befintlig 

skoltomt vid Himlaskolan i Alafors (Fastighetsbeteckning Ledet 1:1 och Målje 1:93). Om 

beslut fattas som innebär att behovet av elevplatser i ny F-6 skola begränsas till 500-600 

platser rekommenderas dock fortsatt utredning av alternativ 1 vid befintlig placering av 

nuvarande Nolskolan. Skälet till att detta alternativ är intressant för fortsatt utredning trots att 

det är ett mer kostsamt alternativ, är möjligheten att skapa en centralt placerad grundskola 

med tillhörande fullstor idrottshall samtidigt som den också kan inhysa privat verksamhet och 

föreningsliv som med fördel har sin access i markplan från torg och parkeringsplats. Sektor 

service bedömer att alternativet skola vid Nols idrottsplats inte är ett realistiskt alternativ på 

grund av redovisade nackdelar. Sektorn bedömer också att det inte finns annan lämplig 

placering i centrala Nol. 

Ekonomisk bedömning 

Kostnaderna för de respektive alternativen är redovisade i utredningen. Från socialtjänsten 

finns inget ytterligare att tillföra. 

Invånarperspektiv 

Av utredningen framgår på vilket sätt invånarna påverkas av respektive alternativ. 

Socialtjänsten har inget ytterligare att tillföra. 

Hållbarhetsperspektivet 

Inget av förslagen uppfattas som hållbart utifrån alla tre dimensioner och därmed kommer en 

sammanvägd bedömning behöva göras.  

Lagstiftning och kommunala styrdokument  

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

Remissyttrande 

Socialnämnden har fått ärendet på remiss och lämnar svar på remissen i förevarande 

tjänsteutlåtande.  
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Behandlad enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, MBL  

Bedöms ej tillämplig i detta ärende. 

Beslutets genomförande 

Efter beslut skickas remissvaret till sektor service för vidare hantering. 

Förvaltningens bedömning 

Sektor socialtjänst uppfattar att sektor service belyst viktiga frågeställningar i utredningen och 

noga vägt för- och nackdelar med de respektive förslagen. Sektor socialtjänst kan inte göra 

annan bedömning än den som sektor service gjort, varför den tillstyrker sektor service förslag 

till beslut.  

 



PROTOKOLL 
Socialnämnden  

Sammanträdesdatum: 2022-04-28 

 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

SN § 47      Dnr  S.N.2022.146 

Remissvar avseende ”Uppdaterad rapport angående 

placering av ny F-6 skola i Nol – Alafors daterad 

2022-03-28”  
 

Beslut 

Socialnämnden beslutar  

att tillstyrka sektor service förslag till beslut. 

Sammanfattning 

Sektor service har utrett alternativ placering av en ny grundskola F-6 i området 

Nol-Alafors. Förslaget till beslut från sektor service är att gå vidare med 

fördjupad förstudie av placeringen av ny skola F-6 på befintlig skoltomt vid 

Himlaskolan i Alafors (Fastighetsbeteckning Ledet 1:1 och Målje 1:93). 

Utredningen är sänd på remiss till övriga nämnder och svar önskas senast 

2022-05-02. 

Sektor socialtjänst uppfattar att sektor service belyst viktiga frågeställningar i 

utredningen och noga vägt för- och nackdelar med de respektive förslagen. 

Sektor socialtjänst gör ingen annan bedömning än den som sektor service gjort 

och föreslår socialnämnden besluta att tillstyrka sektor service förslag till 

beslut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Remissvar avseende ”Uppdaterad rapport angående placering 

av ny F-6 skola i Nol – Alafors 2022-03-28”, 2022-04-07   

E-post Remiss från servicenämnden gällande "Uppdaterad rapport angående 

placering av ny F-6 skola i Nol-Alafors 2022-03-28, 2022-03-30 

Protokoll 2022-03-29 SERN § 28 Beslut om uppdaterad utredning angående 

placering av ny F-6 skola i Nol Alafors inför remissutskick 

Ny F-6 skola Nol/Alafors - Reviderad rapport 2022-03-28 ("Uppdaterad 

rapport ny skola F-6 daterad 2022-03-28") 

 

Beslutet skickas till  

För vidare hantering 

Sektor service 
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Sektor samhällsbyggnad

Diarienummer:SBN.2022.96
Datum: 2022-04-19
Planarkitekt Mikaela Ranweg

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

Samhällsbyggnadsnämnden

Remiss - Uppdaterad rapport angående placering av ny F-6

skola i Nol-Alafors daterad 2022-03-28

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom det förslag till beslut som redovisas i rapport
kring ny F-6 skola i Nol/Alafors.

Motivering till beslut

Rapporten redovisar både fördelar och nackdelar med de olika studerade alternativen, sett ur

ett lämplighetsperspektiv. Så som frågeställningen är formulerad är slutsatserna rimliga.

Sammanfattning

En remissförfrågan inkom till sektor samhällsbyggnad 2022-03-30 i ärende rörande
lokalisering av ny skola i Nol/Alafors.

Till ärendet finns en rapport som utgått från olika scenarion/elevantal.

Rapporten har tittat på tre olika lokaliseringar. Himlaskolan i Alafors, Nolskolan i Nol och
Nolängens IP i Nol. Alternativ Nolängen har valts bort som följd av risker kopplade till
skyfall. Alternativ Himlaskolan innebär en långsiktig utbyggnadspotential och därmed en
förutsägbarhet för elever och föräldrar. Alternativ Nolskolan innebär en central placering,
men också att utbyggnadspotensialen är begränsad. Avrundat beräknas kostnaden för 500
elevplatser i Nol till 410 000 000 kr och 800 elevplatser i Alafors till 434 000 000 kr.

Samhällsbyggnad delar de analyser som görs i rapporten. Med följande tillägg: Ett elevantal
som uppgår till närmare 800 elever innebär att stora ytor behövs som skolområde (cirka 3
hektar). Konsekvenserna av det är flera. Vi kan i större utsträckning behöva acceptera mer
perifera lägen för skolor och skolans närvaro kommer att bli mer påtaglig. Större yta krävs,
ökad trafik följer, skolområden kan kvällstid upplevas som ödsliga och otrygga.

Mattias Mossberg Jenny Ronnebro

Sektorschef Stabschef
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-04-19

Reviderad rapport 2022-03-28 - Ny F-6 skola Nol/Alafors, 2022-03-30

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Sektor service

Ärendet

En remissförfrågan inkom till sektor samhällsbyggnad 2022-03-30 i ärende rörande
lokalisering av ny skola i Nol/Alafors. Ärendenummer i Castor: SERN.2021.66.

Till ärendet finns en rapport som utgått från olika scenarion/elevantal.

Rapporten har tittat på tre olika lokaliseringar Himlaskolan i Alafors, Nolskolan i Nol och
Nolängens IP i Nol. Samhällsbyggnad delar de analyser som görs i rapporten.

Alternativ Himlaskolan innebär en långsiktig utbyggnadspotensial och har studerats för 800
elevplatser, men innebär också att skola placeras i ett läge som är bullerstört och mer perifert,
2 km från pendelstation, i motsatt riktning från övervägande pendlingsriktning.

Alternativ Nolskolan innebär en central placering, men också att utbyggnadspotensialen är
begränsad. Rapporten studerar ett elevantal om 500-600 barn. För fler elever än så klaras inte
friytan och Nolskolan går i taket kapacitetsmässigt

Nolängen är lika perifert, 2 km från pendelstation, som Himlaskolan, men i övervägande
pendlingsriktning. För Nolängens IP konstateras också att om idrottsplanerna skulle tas i
anspråk för skola, skulle ett område som redan är instängt och där risk för översvämning vid
skyfall redan är konstaterat (Gallåsvägen) få än sämre förutsättningar. Därtill kommer
behovet av att ersätta idrottsplanerna. Alternativet har därför valts bort.

Ekonomisk bedömning

I rapporten redovisas kostnaden för de båda alternativen. Avrundat beräknas kostnaden för

500 elevplatser i Nol till 410 000 000 kr och 800 elevplatser i Alafors till 434 000 000 kr.
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Invånarperspektiv

Alternativ Himlaskolan innebär en långsiktig utbyggnadspotensial och därmed en
förutsägbarhet för elever och föräldrar. Men också att skola placeras på en bullring plats 2 km
från pendelstationen, åt "fel" håll relativt övervägande pendlingsriktning. Alternativ
Nolskolan innebär en central placering, men också att utbyggnadspotensialen är begränsad.
Centrala Nol kommer, om alternativet genomförs, att behöva förändras. Fem fastigheter som
idag är bebyggda, behöver rivas av och få en förändrad markanvändning för att rymma en
skola för 500-600 elever.

Hållbarhetsperspektivet

Med en lokalisering vid Himlaskolan finns en risk att fler barn skjutsas till skolan med bil,
från Nol till Alafors. Vid Nolskolan finns fyra byggnader utpekade med kulturvärden av vilka
två bostadsfastigheter som föreslås rivas. Två biotopskyddade alléer finns inom området som
föreslås för utbyggnad. Väljs Nolskolan så krävs omfattande marksanering vilket är positivt
då markföroreningar då tas om hand.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Båda skolområdena ligger inom tätort i Öp 2021.

Remissyttrande

SBN är remisspart i detta fall.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

På kort sikt kommer tjänstepersoner från sektor samhällsbyggnad behöva bistå sektor service
i fördjupad utredning oavsett vilken lokalisering som väljs. För alternativ Nolskolan krävs
även detaljplaneändring. Ett fördjupat arbete med långsiktig lokalresursplanering kommer att
involvera både den strategiska planeringen, liksom infrastrukturplanering och strategiska
markinköp/markförvaltning

Förvaltningens bedömning

Samhällsbyggnad delar de analyser som görs i rapporten. Med följande tillägg: Ett elevantal
som uppgår till närmare 800 elever (behovet 2032 enligt befolkningsprognos, med nuvarande
skolområdesindelning) innebär att stora ytor behövs som skolområde (cirka 3 hektar). Det är
få av våra orter där så stora markresurser finns tillgängliga centralt. Konsekvenserna av det är
flera. Vi kan i större utsträckning behöva acceptera mer perifera lägen för skolor. I de fall där
det finns centrala markresurser kommer vi få orter som tydligare präglas av skolans närvaro,
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både direkt i och med att ytan är ianspråktagen och mer indirekt, till exempel som följd av
ökad trafik, eller att stora ytor bara har en dagbefolkning och på kvälls- och nattetid kan
upplevas som ödsliga och otrygga. Ju större skolor, dessto mer långsiktighet krävs även i
lokalresursplaneringen och det strategiska markarbetet.



PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-27

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SBN § 97 Dnr SBN.2022.96

Remiss - Uppdaterad rapport angående placering av

ny F-6 skola i Nol-Alafors daterad 2022-03-28

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom det förslag till beslut som redovisas i
rapport kring ny F-6 skola i Nol/Alafors.

Sammanfattning

En remissförfrågan inkom till sektor samhällsbyggnad 2022-03-30 i ärende
rörande lokalisering av ny skola i Nol/Alafors.

Till ärendet finns en rapport som utgått från olika scenarion/elevantal.

Rapporten har tittat på tre olika lokaliseringar. Himlaskolan i Alafors, Nolskolan i
Nol och Nolängens IP i Nol. Alternativ Nolängen har valts bort som följd av
risker kopplade till skyfall. Alternativ Himlaskolan innebär en långsiktig
utbyggnadspotential och därmed en förutsägbarhet för elever och föräldrar.
Alternativ Nolskolan innebär en central placering, men också att
utbyggnadspotensialen är begränsad. Avrundat beräknas kostnaden för 500
elevplatser i Nol till 410 000 000 kr och 800 elevplatser i Alafors till 434 000 000
kr.

Samhällsbyggnad delar de analyser som görs i rapporten. Med följande tillägg: Ett
elevantal som uppgår till närmare 800 elever innebär att stora ytor behövs som
skolområde (cirka 3 hektar). Konsekvenserna av det är flera. Vi kan i större
utsträckning behöva acceptera mer perifera lägen för skolor och skolans närvaro
kommer att bli mer påtaglig. Större yta krävs, ökad trafik följer, skolområden kan
kvällstid upplevas som ödsliga och otrygga.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-04-19

Reviderad rapport 2022-03-28 - Ny F-6 skola Nol/Alafors

Protokollsutdrag 2022-03-29 - SERN § 28

Protokollsanteckning

Socialdemokraternas ledamöter lämnar in följande protokollsanteckning:

Vi Socialdemokrater delar i stort slutsatserna i rapporten, men anser att remissvaret inte
tillräckligt belyser konsekvenserna ur ett samhällsplaneringsperspektiv för ett samhälle likt Nol,
om en skola skulle placeras i ett perifert läge.



PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-27

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Vi anser att skolan, om den inte utan större konsekvenser för barnens utemiljö, bör placeras i
föreslaget centralt läge av Nol.

Fördelen med att dels få en lämplig placering utifrån befolkningsdensitet samt fördelen att kunna
omhänderta tidigare generationers föroreningar vore positivt för framtida generationer.

Beslutet skickas till

För vidare hantering:

Sektor service
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Sektor utbildning

Diarienummer: UBN.2022.165
Datum: 2022-04-13
Lokalplanerare Ulrika Ankel
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Utbildningsnämnden

Remissvar Placering av ny F-6 skola i Nol - Alafors

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att tillstyrka fortsatt utredning av placering av ny skola F-6 på
befintlig skoltomt i Nol om behovet av elevplatser begränsas till 500-600 elevplatser.

Utbildningsnämnden beslutar att tillstyrka fortsatt utredning av placering på befintlig
skoltomt i Alafors om placering på befintlig skoltomt i Nol inte är genomförbart.

Utbildningsnämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Motivering till beslut

Förvaltningen förespråkar en fortsatt utredning av alternativ 1, placering av ny skola F-6 på
befintlig skoltomt i Nol. Alternativet stämmer överens med förvaltningens förslag på nya
skolområden för skolplacering. Det leder också till skolor med rimlig elevkapacitet på
samtliga orter i kommunen och ger förutsättningar för elevunderlag i 2050 års perspektiv samt
en långsiktig samhällsplanering och hållbarhet över tid.

Sammanfattning

Sektor service har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att skyndsamt utreda alternativ
placering för en ny grundskola F-6 i området Nol-Alafors. Detta efter att kommunfullmäktige
den 28 februari 2022 beslutat att avbryta planering av en ny grundskola F-6 på fastigheten
Brandsbo 1:156 genom att upphäva kommunfullmäktiges beslut KF § 217, 2020-12-14.

Utredningsuppdraget innefattar en uppdatering av genomförd utredning gjord 2020 ”Rapport
förutsättningar för en ny grundskola i Nol eller Alafors” samt att denna kompletteras med
utredning om alternativ placering på andra eventuella lämpliga tomter i Nol och Alafors. De
två alternativ som har föreslagit för vidare utredning är

· Ny skola byggs på befintlig skoltomt i Nol, vilken utökas genom förvärv av
intilliggande fastigheter. Utredningens Alternativ 1.

· Ny skola byggs på befintlig skoltomt i Alafors. Utredningens Alternativ 2.

Det beslut som fattas gällande skolområden kommer att få bärighet på planeringsarbetet för
ny grundskola Nol/Alafors. Placeringen av ny grundskola kan också påverka bedömningen av
lämpliga framtida skolområden.
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Driftskostnaderna för ny skola för utbildningsnämnden är inte avhängigt placering utan är
likvärdig oavsett val av ort. Det som avgör driftskostnaden är snarare skolans storlek baserat
på antal elevplatser. Skillnaden i kostnader mellan alternativen är kostnaderna fram till
färdigställande av ny skola.

Alternativ 1, placering av ny skola F-6 på befintlig skoltomt i Nol stämmer överens med
förvaltningens förslag på nya skolområden för skolplacering. Det leder också till skolor med
rimlig elevkapacitet på samtliga orter i kommunen och ger förutsättningar för elevunderlag i
2050 års perspektiv. Alternativet är också intressant utifrån samverkan med andra
verksamhetsutövare. Det blir en centralt placerad grundskola med tillhörande fullstor
idrottshall samtidigt som den också kan inhysa privat verksamhet och föreningsliv som med
fördel har sin access i markplan från torg och parkeringsplats.

Åsa Ericson Ulrika Ankel

Sektorchef Lokalplanerare

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-04-13 Remissvar Placering av ny F-6 skola i Nol/Alafors

Beslut om uppdaterad utredning angående placering av ny F-6 skola i Nol Alafors inför
remissutskick, SERN § 28, Dnr SERN.2021.66

Ny F-6 skola Nol/Alafors, Reviderad rapport 2022-03-28

Utbildningsnämndens ramprogram för förskolans och skolans lokaler och miljöer i Ale

kommun, UBN § 4 2020-01-22

Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Servicenämnden

För kännedom:

Fastighetschef
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
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Ärendet

Sektor service har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att skyndsamt utreda alternativ
placering för en ny grundskola F-6 i området Nol-Alafors. Detta efter att kommunfullmäktige
den 28 februari 2022 beslutat att avbryta planering av en ny grundskola F-6 på fastigheten
Brandsbo 1:156 genom att upphäva kommunfullmäktiges beslut KF § 217, 2020-12-14.

Utredningsuppdraget innefattar en uppdatering av genomförd utredning gjord 2020 ”Rapport
förutsättningar för en ny grundskola i Nol eller Alafors” samt att denna kompletteras med
utredning om alternativ placering på andra eventuella lämpliga tomter i Nol och Alafors.

Utbildningsnämnden har tagit del av servicenämndens utredning Ny F-6 skola Nol/Alafors,
reviderad rapport 2022-03-28. I utredningen har tre olika alternativ till ny grundskola F-6 i
Nol eller Alafors jämförts. Ett av alternativen, skola vid Nols idrottsplats, bedömer sektor
service inte är realistiskt på grund av de nackdelar som de redovisar i utredningen. De två
alternativ som återstår är

· Ny skola byggs på befintlig skoltomt i Nol, vilken utökas genom förvärv av
intilliggande fastigheter. Utredningens Alternativ 1.

· Ny skola byggs på befintlig skoltomt i Alafors. Utredningens Alternativ 2.

Tidigare beslut

· Ny Grundskola F-6 i Nol/Alafors, 2020-08-25
Befintlig skoltomt i Nol
Befintlig skoltomt i Alafors
Brandsbo 1:156
F-3 i Nol och 4-6 i Alafors

· Utbildningsnämnden § 99, 2020-09-30
Brandsbo 1:156

· Kommunfullmäktige § 217, 2020-12-14
Brandsbo 1:156

· Kommunfullmäktige § 36, 2022-02-28
Avbryta planering av ny grundskola F-6 på fastigheten Brandsbo 1:156

Uppdrag åt sektor service att skyndsamt utreda alternativ placering för en ny
grundskola F-6 i området Nol-Alafors

· Ny F-6 skola Nol/Alafors, Reviderad rapport 2022-03-28
Befintlig skoltomt i Nol, utökas genom förvärv av intilliggande fastigheter
Befintlig skoltomt i Alafors
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Ett beslut om placering av en ny skola utgår från och omfattar flera viktiga
samhällsutvecklingsperspektiv. För utbildningsnämndens verksamhet och hela kommunens
utveckling är den sociala bärkraften av största vikt. God planering för skolplacering och
skolområden till kommunens skolor och förskolor resulterar i bättre förutsättningar för social
hållbarhet.

Studerade alternativ till ny grundskola F-6

I utredningen har beräkningar utgått från fyra olika storlekar på skola, 500, 600, 700 elever
och 800 elever i två plan. I Ale kommuns lokalförsörjningsplan har sektor kultur och fritid
tagit med behovet av en fullstor idrottshall när ny skola byggs i Nol eller Alafors, varför även
detta finns med i beräkningarna. Siffrorna är teoretiska beräkningar utifrån kvadratmeter och
nyckeltal.

De nyckeltal som har använts är en innemiljö beräknad med 10 kvadratmeter per elev och en
utemiljö beräknad med antingen 25 kvadratmeter eller 30 kvadratmeter per elev. I Ale
kommuns ”Ramprogram för förskolans och skolans lokaler och miljöer” anges för utemiljö
30 kvadratmeter per elev i F-6, vilket också bygger på Boverkets rekommendationer.

I angöring till skolan ingår utrymme för leveranser, renhållningsfordon, uppställningsplats för
miljöhus samt parkering för föräldrarna vid lämning och hämtning av barn.

Alternativ 1 Nol

Ny skola byggs på befintlig fastighet som ägs av Ale kommun och dessutom förvärvas
fastighet Nol 2:228 och Nol 2:299 som ägs av Alebyggen samt fastighet Nol 2:234 som ägs
av Ale Folketshusförening. Den totala ytan blir då drygt 25 000 kvm. Under förutsättning att
kommunen kan förvärva samtliga fastigheter skulle en skola i 2 våningar för 500 elever med
en friyta om 30 kvadratmeter per elev kunna inrymmas på fastigheten. Med en friyta om 25
kvadratmeter per elev kan även en skola i 3 våningar för 600 elever inrymmas.

Alternativ 2 Alafors

Ny skola byggs på befintlig fastighet som ägs av Ale kommun med en yta om drygt 29 000
kvadratmeter (avser skolområdet). Fastighetsbeteckning Ledet 1:1 och Målje 1:93. Med en
friyta om 30 kvadratmeter per elev kan en skola upp till 600 elever inrymmas. En skola för
800 elever ger en friyta om 25 kvadratmeter per elev.

Alternativ 3 Nol idrottsplats

Nol Idrottsplats är belägen på fastighet Nol 2:145. Fastigheten är på drygt 52 000
kvadratmeter vilket gör att alla alternativen till skola kan inrymmas. Sektor service bedömer
att alternativet inte är realistiskt på grund av de nackdelar som placeringen innebär.
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Skolområde

Ale kommuns nuvarande skolverksamhet är indelad i skolupptagningsområden. Den skola
som barnet tillhör är utifrån det geografiska upptagningsområde som skolan har och där
barnet har sin folkbokföringsadress.

Förvaltningen ser att det finns ett behov av att ändra nuvarande skolområden. En
utgångspunkt i de framtagna förslagen för nya skolområden är att hålla samman de
elevgrupper som bor inom ett geografiskt område vid skolplacering, vilket ger förutsättningar
för en sammanhållen utbildningskvalitet och kontinuitet för eleven samt en rimlig restid till
skolan.

Förvaltningen bedömer att det finns flera fördelar med att ändra skolområden. Bland annat
visar det hur förvaltningen vill utveckla hållbara lösningar för Ale kommuns elever utifrån
trygghet, kollektivtrafik och ökad självkänsla ”jag kan” på egna ben. Dessutom tillgodoses
vårdnadshavares önskemål om skolplacering i högre utsträckning. Områdena är också en
vägledning för en hållbar planering, både för framtida markförvärv, detaljplanering och
byggnation.

Det beslut som fattas gällande skolområden kommer att få bärighet på planeringsarbetet för
ny grundskola Nol/Alafors. Placeringen av ny grundskola kan också påverka bedömningen av
lämpliga framtida skolområden.

Kompetensförsörjning

I förvaltningens remissvar Placering av ny grundskola F-6 i Nol eller Alafors UBN.2020.212,
2020-09-23, togs det upp att det är en utmaning att upprätthålla kompetensnivån i förhållande
till lagkrav och att det särskilt bör beaktas vid placering av ny skola.

Samverkan

På en skola finns det ytor som bland annat samnyttjas med kultur och fritidsnämnden. Den yta
som har den högsta graden av samnyttjande är idrottshallen. Under skoltid används
idrottshallen av skolan och under kvällar och helger står samma yta till föreningslivets
förfogande. Beroende på skolans elevtal och placering kan storleken och innehållet i
idrottshallen variera mellan skolorna i Ale kommun.

Himlaskolan använder idag Ledethallen för undervisning i idrott, så gör även, till viss del
Nolskolan, och Ale gymnasium. Ahlafors fria skola hyr Ledethallen för undervisning i idrott,
vilket innebär att Ledethallen i dagsläget mer eller mindre är fullbelagd på dagtid under ett
läsår. På kvällar och helger är det i huvudsak en basketförening som står för merparten av de
bokade tiderna kompletterat med privata tidsbokningar.

Nolskolans idrottshall är liten och räcker varken till för skolans eller föreningslivets behov.
Det är framförallt lokalens storlek som hindrar ett bredare användningsområde. Sektor service
rapport påvisar också en bristande standard.
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Ekonomisk bedömning

En ekonomisk bedömning kan inte alltid göras enbart utifrån siffror eftersom det finns
parametrar som är svåra att beräkna. Ett beslut om var ny skola ska placeras får ekonomiska
konsekvenser som kan vara svåra att förutse. Sektor utbildning förespråkar en placering
utifrån en mer långsiktig planering. Idag byggs lokaler med en livslängd på ungefär 100 år,
därav bör utgångspunkten vara att skolan placeras på den ort där den utifrån kommunens
samhällsplanering är mest hållbar över tid.

Driftskostnaderna för ny skola för utbildningsnämnden är inte avhängigt placering utan är
likvärdig oavsett val av ort. Det som avgör driftskostnaden är snarare skolans storlek baserat
på antal elevplatser, en kostnad som kommer att belasta utbildningsnämnden (i rapporten
rubrik 9.2 Driftskostnader).

Skillnaden i kostnader mellan alternativen är kostnaderna fram till färdigställande av ny
skola. Det är viktigt att skilja på kostnaderna i rapporten, vilka som belastar
utbildningsnämnden och vilka som belastar Ale kommun. Ale kommun kommer oavsett
alternativ stå för samtliga kostnader som beskrivs i kalkylen (i rapporten rubrik 9.3
Sammanställning kostnads- och tidskalkyl) men det är olika nämnder som bär ansvar för
insatserna.

Ett markförvärv är en investeringskostnad för kommunen och kommer inte rendera några
kapitalkostnader. Investeringen hanteras efter inlösen som en tillgång i kommunens
balansräkning då mark inte förväntas förlora i värde. Förvärvet kommer således inte belasta
utbildningsnämnden som en hyreskostnad. Kommunen kan dock få en finansiell kostnad
(ränta) för eventuellt markförvärv genom lån för köp av själva tomtmarken. Val av ort och
tomtplacering kan också få en ekonomisk påverkan på kommunens resultaträkning beroende
på vad alternativanvändningen av tomten är om det inte byggs en skola och kommunen äger
marken. Tomten kan till exempel bli aktuell för verksamhetsmark vilken genererar
exploateringsintäkt med mera. Vad intäkten för tomtförsäljningen skulle inbringa är oklart i
dagsläget.

Kostnaden för sanering kan inte, av redovisningstekniska skäl, betraktas som en investering
utan hanteras med kommunala driftsmedel. Det finns statliga medel att söka för sanering för
att täcka delar eller hela kostnaden för saneringen. Om bidrag inte beviljas behöver Ale
kommun hantera kostnaden det år den uppstår. Marksanering vid Jennylunds ridklubb
bokades mot kommunens finansiella resultat, vilket ger ett rimligt antagande att en sanering
av befintlig skoltomt i Nol hanteras på likartat sätt och belastar således inte
utbildningsnämnden.

Kostnaden för detaljplan i Nol är endast en liten del av den totala investeringskostnaden och
en framtida kapitalkostnad för denna post bedöms få marginell effekt på utfallet.

Alternativ 1, ny skola i Nol på befintligt tomt medför betydligt större kostnader fram till
färdigställandet jämfört med alternativ 2, ny skola i Alafors. Dels är det kostnaden för
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Himlaskolans upprustning för att säkerställa lokalernas funktionalitet fram till färdigställandet
av den nya skolan, dels evakuering av Nolskolans elever de sista 18 månaderna.
Upprustningen av Himlaskolan bedöms av extern konsult kosta minst 55 mkr. Beräknat på
uppskattningsvis 6 års avskrivning renderar detta en ökad interhyra på cirka 9,2 mkr årligen.
De sista 18 månaderna ökar den årliga driftskostnaden med kostnaden för
evakueringslokalerna för Nolskolans elever. Kostnaden utslagen på 18 månader ger en
årskostnad på ytterligare 13,7 mkr första året och 6,8 mkr resterande 6 månader. Summan ska
dock reduceras med nuvarande kostnader för intern- och externhyra på Nolskolan vilket för år
2022 är 3,1 mkr. I tabellen med ökade driftskostnader saknas kostnader för internränta i de
fall där upprustning av egna lokaler renderar avskrivningskostnader. Samtliga avgående
intern- och externhyror förutsätter rivning eller avetablering, i annat fall kvarstår kostnaderna.
Det bör tilläggas att byggnadernas restvärde hanteras det år som byggnaderna rivs. Om denna
kostnad hanteras av utbildningsnämnden eller via finansiella poster är inte klarlagt.

Uppskattning av ökade driftskostnader fram till färdigställandet för respektive alternativ.

Som framgår av tabellen avseende ökade driftskostnader är placering av skolan i Nol
betydligt dyrare än placering i Alafors, framförallt de sista 18 månaderna fram till
färdigställandet. Om modullösning är genomförbar blir det enbart de sista 18 månaderna som
utgör en direkt skillnad. Detta är dock ytterst osäkra faktorer men indikerar ändå att
totalkostnaderna för alternativet i Nol skulle kunna reduceras.

Sektor utbildning ser främst att så stor del av budgeten som möjligt används till pedagogiska
resurser och inte lokalkostnader vilket talar för att en placering i Alafors borde förespråkas.
Ett arbete pågår med att ändra skolområdena i Ale kommun, där ett av förslagen
överensstämmer med en placering i Nol och därmed kan motivera en högre kostnad fram till
färdigställandet av en ny skola.
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Invånarperspektiv

Fler av Ales medborgare har en grundskola på sin ort om skolan placeras i Nol. Med
samutnyttjande av lokaler finns större förutsättningar för att skolans placering kan komma att
påverka samhällsservicen positivt.

De långa tidsaspekterna vid en nybyggnation gör att skolgången under några år påverkas för
flera årskullar av elever. Att elever ska ha sin skolgång i tillfälliga lösningar kan föranleda
synpunkter från både elever och vårdnadshavare. Evakueringstid och byggprocess behöver
hanteras på bästa sätt i förhållande till barnens dagliga miljö.

Hållbarhetsperspektivet

Hållbar planering av skolbyggnader med tillräcklig kapacitet för att möta ett ökat
elevunderlag ger förutsättningar för permanenta lösningar och minskar tillfälliga lösningar.
För att få ett hållbart perspektiv vid byggnation av skolbyggnader behöver planeringen
innefatta möjligt antal elevplatser för år 2050. Skolbyggnader och antal elevplatser ska ha en
tillräcklig kapacitet år 2032, men också kunna bemöta ett ökat behov för år 2050.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2022

Utbildningsnämnden Nämndplan med budget, UBN.2021.599

Utbildningsnämndens ramprogram för förskolans och skolans lokaler och miljöer i Ale
kommun, UBN § 4 2020-01-22

Remissyttrande

Servicenämnden gav sektor service i uppdrag att sända utredningen angående placering av ny
F-6 skola i Nol-Alafors, daterad 2022-03-28, på remiss till utbildningsnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden med begäran om
svar senast 2022-05-02. Att flera nämnder har möjlighet att svara på remissen bidrar till att
fler perspektiv kan belysas och ger underlag för ett mer komplett beslutsunderlag.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Sektor service får i uppdrag att fortsätta utreda placeringen av ny skola F-6 utifrån de beslut
som fattas.
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Förvaltningens bedömning

Förvaltningen förordar en fortsatt utredning av alternativ 1, placering av ny skola F-6 på
befintlig skoltomt i Nol. I förhållande till tidigare remissvar då Alafors förordades är detta en
förändring. Den grundar sig i möjligheten att genom förändrade skolupptagningsområden få
plats med en skola i Nol.

Alternativ 1 stämmer överens med förvaltningens förslag på nya skolområden för
skolplacering. Det ger Nol möjlighet att ha en grundskola placerad på orten och ger
förutsättningar för elevunderlag i 2050 års perspektiv. Utifrån en långsiktig planering är
skolans placering viktig för samhällsutvecklingen och hållbarhet över tid och placeringen i
Nol bedöms mer gynnsam än placeringsalternativet i Alafors avseende omgivningar samt
kollektivtrafik samt säkra gång- och cykelvägar.

Alternativ 1 är även intressant utifrån samverkan med andra verksamhetsutövare. Det blir en
centralt placerad grundskola med tillhörande fullstor idrottshall vilket ger möjlighet till
samnyttjande med föreningslivet. Kapacitet och standard i befintliga idrottshallar visar att det
behövs en ny idrottshall oavsett var ny grundskola placeras. Dessutom kan lokalerna inhysa
annan verksamhet som med fördel har sin access i markplan från torg och parkeringsplats.

Att planera för en skola på Nolskolans befintliga skoltomt och samtidigt besluta om nya
skolområden kan bidra till en större variation avseende de socioekonomiska faktorerna
medelinkomst, bakgrund och utbildningsnivå.

De ekonomiska konsekvenserna är en angelägenhet för hela förvaltningen Ale kommun och
bör hanteras i enlighet med det.
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UBN § 38 Dnr UBN.2022.165

Remiss: Placering av ny F-6 skola i Nol - Alafors

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att tillstyrka fortsatt utredning av placering
av ny skola F-6 på befintlig skoltomt i Nol om behovet av elevplatser
begränsas till 500-600 elevplatser.

Utbildningsnämnden beslutar att tillstyrka fortsatt utredning av placering
på befintlig skoltomt i Alafors om placering på befintlig skoltomt i Nol
inte är genomförbart.

Utbildningsnämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Sektor service har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att skyndsamt utreda
alternativ placering för en ny grundskola F-6 i området Nol-Alafors. Detta efter
att kommunfullmäktige den 28 februari 2022 beslutat att avbryta planering av
en ny grundskola F-6 på fastigheten Brandsbo 1:156 genom att upphäva
kommunfullmäktiges beslut KF § 217, 2020-12-14.

Utredningsuppdraget innefattar en uppdatering av genomförd utredning gjord
2020 ”Rapport förutsättningar för en ny grundskola i Nol eller Alafors” samt
att denna kompletteras med utredning om alternativ placering på andra
eventuella lämpliga tomter i Nol och Alafors. De två alternativ som har
föreslagit för vidare utredning är

· Ny skola byggs på befintlig skoltomt i Nol, vilken utökas genom förvärv
av intilliggande fastigheter. Utredningens Alternativ 1.

· Ny skola byggs på befintlig skoltomt i Alafors. Utredningens Alternativ 2.

Det beslut som fattas gällande skolområden kommer att få bärighet på
planeringsarbetet för ny grundskola Nol/Alafors. Placeringen av ny grundskola
kan också påverka bedömningen av lämpliga framtida skolområden.

Driftskostnaderna för ny skola för utbildningsnämnden är inte avhängigt
placering utan är likvärdig oavsett val av ort. Det som avgör driftskostnaden är
snarare skolans storlek baserat på antal elevplatser. Skillnaden i kostnader
mellan alternativen är kostnaderna fram till färdigställande av ny skola.

Alternativ 1, placering av ny skola F-6 på befintlig skoltomt i Nol stämmer
överens med förvaltningens förslag på nya skolområden för skolplacering. Det
leder också till skolor med rimlig elevkapacitet på samtliga orter i kommunen
och ger förutsättningar för elevunderlag i 2050 års perspektiv. Alternativet är
också intressant utifrån samverkan med andra verksamhetsutövare. Det blir en
centralt placerad grundskola med tillhörande fullstor idrottshall samtidigt som
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Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-27

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

den också kan inhysa privat verksamhet och föreningsliv som med fördel har
sin access i markplan från torg och parkeringsplats.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-04-13 Remissvar Placering av ny F-6 skola i
Nol/Alafors

Beslut om uppdaterad utredning angående placering av ny F-6 skola i Nol
Alafors inför remissutskick, SERN § 28, Dnr SERN.2021.66

Ny F-6 skola Nol/Alafors, Reviderad rapport 2022-03-28

Utbildningsnämndens ramprogram för förskolans och skolans lokaler och

miljöer i Ale kommun, UBN § 4 2020-01-22

Yrkande

Robert Roos (SD) yrkar på att utbildningsnämnden i sitt remissvar förordar att
båda alternativen, Nol respektive Alafors, utreds parallellt.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner
att utbildningsnämnden beslutar detsamma.

Ordförande ställer proposition på RobertRoos (SD) yrkande och finner att
utbildningsnämnden avslår detsamma.

Reservation

Robert Roos (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning

Gunilla Ulander (FiA) lämnar följande protokollsanteckning:
Framtid i Ale (FiA) förordar alternativet Alafors, alternativ 2, att ny skola
bebyggs på befintlig skoltomt i Alafors

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Servicenämnden

För kännedom

Fastighetschef sektor service
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KF § 36 Dnr KS.2020.474

Lokalisering av ny skola F-6 i området Nol-Alafors

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avbryta planering av ny grundskola F-6 på fastigheten

Brandsbo 1:156 genom att upphäva kommunfullmäktiges beslut KF § 217, 2020-12-14.

Kommunfullmäktige beslutar att ge servicenämnden i uppdrag att skyndsamt utreda alternativ

placering för en ny grundskola F-6 i området Nol-Alafors. Utredningsuppdraget innefattar

uppdatering av genomförd utredning gjord år 2020 ”Rapport förutsättningar för ny

grundskola i Nol eller Alafors” samt att denna kompletteras med utredning om alternativ

placering på andra eventuella lämpliga tomter i Nol och Alafors. Utredningen ska därefter

presenteras på kommunfullmäktiges möte den 20 juni 2022.

Sammanfattning

I december 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om att lokalisera en ny F-6 skola på

Brandsbo 1:156 i Nol. Beslutet fattades utifrån en utredning från servicenämnden där ett

antal olika alternativs för- och nackdelar var belysta.

Sedan beslutet fattades har servicenämnden tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden

utrett möjligheterna och riskerna med lokaliseringen och kommit fram till att det finns

höga risker utifrån ett flertal perspektiv.

Utifrån det har servicenämnden beslutat föreslå kommunfullmäktige att upphäva det

tidigare lokaliseringsbeslutet och göra en kompletterande utredning. Kommunstyrelsen

delar bedömningen att en kompletterande utredning görs.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut KS § 22, 2022-02-15

Tjänsteutlåtande, 2022-01-27

Servicenämndens beslut SERN § 3, 2022-01-18

Tjänsteutlåtande från sektor service

Utredning och rekommendation ny grundskola F-6 Brandsbo 1:156

Kommunfullmäktiges beslut KF § 217, 2020-12-14

Rapport ny grundskola F-6 Nol/Alafors, 2020-09-08

Yrkande

Robert Jansson (SD) gör för Sverigedemokraternas räkning följande ändringsyrkande:

Kommunfullmäktige beslutar att avbryta planering av ny grundskola F-6 på fastigheten

Brandsbo 1:156 genom att upphäva kommunfullmäktiges beslut KF § 217, 2020-12-14.
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2022-02-28

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige beslutar att ge servicenämnden i uppdrag att placera en ny grundskola

F-6 på Himlaskolans befintliga fastighet i Alafors i enlighet med alternativ 3 som

presenterades på kommunfullmäktiges möte den 14 december 2020.

Mikael Berglund (M), Monica Samuelsson (S), Jessika Loftbring (C) och Erik Liljeberg (M)

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels på Robert

Janssons (SD) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med

kommunstyrelsens förslag.

Omröstning

Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns:

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.

Nej-röst för bifall till Robert Janssons (SD) ändringsyrkande för Sverigedemokraternas

räkning.

Med 38-ja röster mot 9-nej röster beslutar kommunfullmäktige att besluta enligt

kommunstyrelsens förslag.

Ledamot/tjänstgörande

ersättare
Ja Nej Avstår

Mikael Berglund (M) X

Anna Löfgren Silfversparre (M) X

Gustav Havilehto (M) X

Jan Skog (M) X

Magnus Wennergren (M) X

Lars Kopp (M) X

Lennarth Nilsson (M) X

Kajsa Nilsson (M) X

Maj Holmström (M) X

Erik Liljeberg (M) X

Lennart Dahl (C) X

Åke Niklasson (C) X
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2022-02-28

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Jessika Loftbring (C) X

Madeleine Olofsson (L) X

Sune Rydén (KD) X

Jenny Sandkvist (MP) X

Geo de Maré (MP) X

Tyrone Hansson (FIA) X

Brita Karlsson (FIA) X

Renée Palmnäs (FIA) X

Paula Örn (S) X

Krister Bergenhus (S) X

Monica Samuelsson (S) X

Johnny Sundling (S) X

Jarl Karlsson (S) X

Dennis Ljunggren (S) X

Lena Orstadius (S) X

Rolf Gustavsson (S) X

Catharina Eliasson (S) X

Johan Nordin (S) X

Ingrid Inhammar (S) X

Klas Karlsson (S) X

Lisa Gustafsson (V) X

Adam Jones (V) X

Christer Pålsson (V) X

Birgitta Andersson (V) X

Robert Jansson (SD) X

Rune Karlsson (SD) X

Kennet Sandow (SD) X
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Rainer Andreasson (SD) X

Anna-Karin Axelsson (SD) X

Alexis Tranmarker (SD) X

Pernilla Johansson (SD) X

Mikael Larsson (SD) X

Sven Nicolaisen (-) X

Elaine Björkman (S) X

Claes-Anders Bengtsson (KD) X

Summa 38 9 0

Reservation

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget ändringsyrkande.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Servicenämnden

För kännedom

Samhällsbyggnadsnämnden

Utbildningsnämnden
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Sammanträdesdatum: 2020-12-14

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KF § 217 Dnr KS.2020.474

Lokalisering av ny f-6 skola i Nol eller Alafors

Ärendet

Befintliga skolor i Nol och Alafors kommer inom de närmaste åren inte att ha kapacitet för
de elevkullar som prognosticerats och utbildningsnämnden har därför meddelat
servicenämnden ett utökat lokalbehov. Utifrån det har sektor service producerat en rapport
som belyser fem olika alternativa handlingssätt baserat på perspektiven nuvarande lokaler,
tid för färdigställande samt ekonomiska förutsättningar.

Nuvarande skolor har stora investeringsbehov i befintliga lokaler samt har otillräckliga ytor
med anledning av utvecklingen av antal elever i området.

Frågan om lokalisering av ny skola handlar inte bara om skolan i sig, utan också om vilka
samhällsstrukturer som skapas i de olika orterna och vilka möjligheter till samlokalisering,
alternativ markanvändning med mera som skapas.

Ur utbildningsnämndens perspektiv behöver hänsyn tas till de rekryteringsmöjligheter som
lokaliseringen innebär, behovet av skolskjutsar samt tillgänglighet för medarbetare och
föräldrar. Ur kultur- och fritidsnämndens perspektiv finns ett intresse av samutnyttjande
och smart utformning av lokaler i allmänhet och en gymnastiksal i synnerhet. Det är frågor
som påverkar idrottsrörelsens förutsättningar i kommunen. Men det är också en
ekonomisk fråga, då en väl utformad lokal kan avändas under en större del av dygnet vilket
kan ge god nyttjandegrad.

Kommunstyrelsen har vid ärendets beredning kompletterat facknämndernas perspektiv
med perspektiven social hållbarhet och samhällsutveckling, tillgänglighet samt alternativ
markanvändning.

Lokaliseringen av en ny f-6 skola är ett stort beslut av flera skäl och det finns flera möjliga
sätt att gå vidare som kommer skapa möjligheter på respektive ort samtidigt som
utbildningsnämdens behov av lokaler tillgodoses och kommunen får en effektiv och
ändamålsenlig användning av mark och befintlig infrastruktur. Dessutom finns i de olika
alternativen möjligheter att på övergripande nivå finna ekonomiskt hållbara lösningar.

Givet sistnämnda stycke överlämnar förvaltningen ärendet till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.

Beslutsunderlag

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

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden § 99 2020-09-30
Tjänsteutlåtande sektor utbildning 2020-09-23
Protokollsutdrag från servicenämnden § 74 2020-09-08
Tjänsteutlåtande från servicenämnden 2020-09-02
Rapport - Ny grundskola f-6 Nol/Alafors 2020-08-25
Kommunstyrelsens beslut § 192 2020-12-01

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att placera skolan enligt
alternativ 4 Nol Brandsbo.

Yrkande

Robert Jansson (SD) yrkar för Sverigedemokraternas räkning avslag på
kommunstyrelsens förslag. Vidare yrkar Robert Jansson (SD) att kommunfullmäktige
beslutar att placera skolan enligt alternativ 3 Alafors.

Mikael Berglund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Liberalernas ledamöter ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels på Robert
Janssons (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.

Omröstningsresultat

Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns:

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.

Nej-röst för bifall till Robert Janssons (SD) yrkande.

Med 22 ja- röster mot 6 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.

Ledamot/tjänstgörande
ersättare

Ja Nej Avstår

Mikael Berglund (M) X

Jan Skog (M) X
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Oliver Andersson (M) X

Henrik Fogelklou (M) X

Maj Holmström X

Erik Liljeberg (M) X

Åke Niklasson (C) X

Jessika Loftbring (C) X

Eva Lans Samuelsson
(L)

X

Sonny Landerberg (MP) X

Sune Rydén (KD) X

Tyrone Hansson (FiA) X

Renée Palmnäs (FIA) X

Johnny Sundling (S) X

Klas Karlsson (S) X

Ann Lundgren (S) X

Dennis Ljunggren (S) X

Lena Orstadius (S) X

Johan Nordin (S) X

Ingrid Inhammar (S) X

Sven Engdahl (V) X

Christer Pålsson (V) X

Robert Jansson (SD) X

Ronny Alm (SD) X

Kennet Sandow (SD) X

Lennie Kjellman (-) X
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2020-12-14

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Alexis Tranmarker (SD) X

Sven Nicolaisen (AD) X

Summa 22 6

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att placera skolan enligt alternativ 4 Nol Brandsbo.

Reservation

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Lennie Kjellman (-) och Sven Nicolaisen (AD) reserverar sig mot beslutet.

___

Beslutsexpediering

För vidare hantering

Servicenämnden

Utbildningsnämnden

För kännedom

Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden

Kommunchef

Ekonomichef
Sektorchef service
Verksamhetschef fastighet sektor service
Lokalstrateg sektor service
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS-SÄK.2022.250
Datum: 2022-05-04
Säkerhetssamordnare Kenny Bytoft

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

Kommunstyrelsen

Elförsörjning med reservkraft

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen
att gå vidare med arbetet att se över större och mer kraftfulla elkraftverk som har kapacitet att
både ladda elbilar och strömförsörja trygghetspunkter vid större elbortfall. Detta uppdrag
ersätter kommunfullmäktiges tidigare beslut KF § 195, 2021-09-13

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsramen från
1 500 tkr till 2 000 tkr med anledning av det förändrade investeringsbehovet.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen och
servicenämnden i uppdrag att i samråd med Ale El se över möjligheter för inköp av större
elkraftverk, nödbränsletank och inkopplingsmöjligheter mot fastigheter.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Kommunen behöver förmåga att hantera större elbortfall eller andra samhällsstörningar. Vid
större elbortfall behöver kommunen bemöta de mest utsatta och se till att trygga invånare och
besökare genom att kunna fortsatt erbjuda service och trygghet.

Elkraftverk med större kapacitet kommer vara en bidragande del till att skapa förmåga genom
att strömförsörja trygghetspunkter och ladda elbilar samt valmöjligheter för fler
användningsområden.

Maria Reinholdsson Erik Bergman

Kommunchef Kanslichef
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Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut KF § 195, 2021-09-13

Tidigare tjänsteutlåtande från sektor service för hantering av fordon vid elbortfall, 2021-08-25

Program för krisberedskap och civilt försvar

Information från Länsstyrelsen Västra Götaland om beredskapszoner och planeringszon kring
Ringhals kärnkraftverk, 2021-10-04

Införande av förändrade beredskapszoner - Planeringsunderlag för vidare arbete med
beredskapsplanering (Länsstyrelsen diarienr. 452-2675-21)

Handbok i kommunal krisberedskap från MSB (se sida 23, trygghetspunkter)

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Säkerhetssamordnare civilt försvar
Säkerhetschef
Enhetschef fastighet och IT
Sektorchef service

För kännedom:

Samtliga nämnder

Ärendet

Arbetet med det civila försvaret har påvisat behov förstärkning i kommunen gällande reserv-
el. Ett av behoven är att kunna strömförsörja ett antal utvalda samhällsviktiga byggnader med
reserv-el.

Det har tidigare fattats beslut om att köpa in elkraftverk för att kunna ladda el-bilar i händelse
av elbortfall (ärende KS.2021.341). Vi ser idag en möjlighet att kunna använda elkraftverken
till fler användningsområden som till exempel att strömförsörja vissa utvalda byggnader vars
funktion kan benämnas som trygghetspunkter. Trygghetspunkter är en del av att uppnå
kommunens ansvar till LEH (lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap).

Trygghetspunkt är en mötesplats dit människor kan bege sig till vid större kriser i samhället
som vid tillexempel omfattande el- eller värmebortfall. Ett mottagande av upp till 300
personer är lämplig i storleksordning.

Vid en trygghetspunkt ska man kunna få värme, information, duschmöjlighet, övernattning
och möjlighet att värma mat.
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För den äldre och/eller mer sköra befolkningen bör trygghetspunkter med högre standard
finnas som till exempel vårdhem.

För att dessa byggnader ska kunna fungera som trygghetspunkter vid ett större strömbortfall
kommer reserv-el och leverans av nödvatten genom manuell distrubittion alternativt
fristående större vattentank som kopplas in på befintlig vatteledning till bygganden att
behövas för att byggnaden ska kunna fungera för sitt syfte

En ytterligare tillkommande aspekt är att regeringen beslutade om Förordning om ändring i
förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor med utgångspunkt i rapporten 2017:27
gällande beredskapzoner och planeringszoner kring Ringhals kärnkraftverk. Detta innebär att
Ale kommun numera är en del av planeringszonen i händelse av kärnkraftolycka vid
Ringhals. I en planeringszon ska det finnas planering för utrymning som bygger på underlag
från strålningsmätning av markbeläggning, en planering för inomhusvistelse och planering
för begränsad extrautdelning av jodtabletter. Vid större kärnkraftolycka kan vi även bli
tillfrågade att mottaga människor från beredskapszoner vilket leder till att vi ser positivt på en
förmåga i trygghetspunkter som kan stödja kommunens egna befolkning vid inomhusvistelse
men även vid ett mottagande av andra kommuners befolkning vid kärnkraftsolycka.

I arbetet och samverkan med övriga kranskommuner i det civila försvaret har vi erfarat något
som kallas lite slarvigt för Mölndalsmodellen. Mölndal har god erfarenhet kring reserv-el och
nödvatten och har utfört tekniskt smarta lösningar för att koppla in elkraftverk mot byggnader
som vi vill genomlysa tillsammans med Ale El och sektor service för att se om detta sätt är
möjligt även i Ale. Mölndal har monterat inkopplingsmöjligheter för reservkraft från
kopplinggskåp på el-linan in mot fastigheten istället för en inkopplingsmöjlighet på själva
fastigheten. Då vi inte i kommunen inte själva äger alla byggnader som skulle kunna tjäna
som trygghetspunkter så kan metoden med kopplingsskåp vara ett gott alternativ.

Därför lyfter vi detta ärende och vill revidera det tidigare beslutet (ärende KS.2021.341) och
expandera till att införskaffa större elkraftverk som klarar av att strömförsörja en hel
trygghetspunkt som till exempel en skolbyggnad med tillhörande idrottshall eller ett större
äldreboende. Vi har i våra analyser tillsammans med kostchef också tagit med aspekten kring
matberedning i kommunen och tror att det vore positivt om dessa utvalda trygghetspunkter
har förmågan till att bereda mat till kommunen.

Tidigare beslut om att etablera nödbränsle i kommunen med inköp av bränsletank bedömer vi
är fortsatt viktig och prioriterat.

Detta projektet bör utföras tillsammans med Ale El, sektor service och övriga sektorer som på
något sätt berörs av frågan för att få en så kvalitativ förmågeutveckling som möjligt för
kommunen.



4(6)

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

Ekonomisk bedömning

Tidigare har det planerats för inköp av 5 st. elkraftverk för att ladda elbilar för cirka 1000 tkr.
Som vi bedömer idag kan antalet elkraftverk revideras till 2 st. elverk men med större
kapacitet. Dessa två elkraftverk kommer att ligga högre i pris. Ett riktpris för dessa
elkraftverk kommer att vara cirka 650 tkr styck beroende på omvärldsutvecklingen.

Bränsletank på 27 kubikmeter har en tidigare beräknad kostnad på 350 tkr och detta beloppet
bör revideras uppåt till 450 tkr då omvärldspriserna har ökat.

Med tanke på det större syftet och användningsområdet för de större elkraftverken kommer
det behövas ett tillskott på ytterligare 500 tkr för att möta upp kostnaden för både 2st större
elverk och bränsletank med ett totalt belopp på 2000 tkr.

Sammanställning av kommunens uppskattade kostnader för att genomföra förslaget.

Investeringar (tkr)
2 kompletta elkraftverk på vagn 1300
Dieseltank 27 kubikmeter 450 (utreda vidare - hyra eller köpa enligt nedan)
Oförutsett 50
Totalt: 1 800
Vid 10 års avskrivningar innebära det en årlig kapitalkostnad på 140-180 tkr/år

Årliga driftskostnader (tkr)
Regelbunden prövning m.m 25
Hyra, uppskattat 35
Uppställning av dieseltank på åkeritomt el dyl 28
Service Dieseltank 16
Hyra dieseltank 64 (alternativt investering enligt ovan)
Totalt per år: 166

Finansieringen föreslås läggas som "overheadkostnad" på varje bil. Den totala kostnaden
beräknas till ca 220 tkr/år. Det skulle ge ca 125 kr/mån i extrakostnad per bil. För
socialtjänsten innebär det en ökad kostnad totalt på drygt 100 tkr/år. För övriga sektorer blir
det en marginell kostnadsökning.

Invånarperspektiv

Kommunen behöver på många sätt säkerställa att den kommunala servicen fungerar på bästa

möjliga sätt vid olika samhällstörningar. Detta är ett förslag till hantering av

samhällstörningar som påverkar kommunens förmåga att värna de mest utsatta och sårbara.

Förslaget kommer att höja förmågan att trygga våra invånare och erbjuda dem tillfälligt stöd

vid samhällsstörning.
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Hållbarhetsperspektivet

Gällande laddning av elbilar i detta förslag är kommunens miljö- och klimatstrategi, där det

står att kommunen i första hand ska använda förnybara och fossilfria bränslen till

fordonsflottan. Med nuvarande tillgängliga bilar och tekniktillgång kräver detta förslag dock

att ett antal bilar fortsatt drivs med diesel samt att elkraftverken drivs med diesel. Vid

utvecklad teknik, till exempel bilar som går längre på en laddning samt att ladda med el inte

tar längre tid än att tanke en bil behöver förvaltningen avväga detta i förhållande till denna

strategi för eventuella förändringar.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

· Lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extra ordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap

· Program för krisberedskap och civilt försvar

Remissyttrande

Frågan har inte varit på remiss men hanterats i kommunens förvaltningsledning där samtliga

sektorchefer ingår. Samverkan med sektor service sker löpande.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämpligt i detta ärende.

Beslutets genomförande

Sektor kommunstyrelse kommer tillsammans med sektor service strategiskt genomlysa

möjligheter och kapacitet för genomförande av projektet i sin helhet under perioden år 2022 -

2023.

Förvaltningens bedömning

Uppbyggnaden av det civila försvaret är idag en prioriterad fråga nationellt och vi ser ett
behov av att skapa en förmåga med trygghetspunkter i kommunen.

Elkraftverk och bränsletank kommer skapa en redundans vid samhällsstörningar och
kärnteknisk olycka som ger våra invånare och besökare ett trygghetsvärde.

Trygghetspunkter är ett större projekt med andra planeringsinslag i form av materiell förmåga
för etablering av en komplett trygghetspunkt. Men med elkraftverk och
inkopplingsmöjligheter mot fastighet har vi kommit ett gott steg framåt i denna
förmågeutveckling.
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Att minska antalet elkraftverk från 5 st. mindre till 2 st. större kommer att generera lägre
möjligheter till geografisk spridning på laddplatser för våra el-fordon. Vi anser dock
kapacitetsnyttan överväger den lägre geografiska möjligheten till spridningen.



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-09-13

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KF § 195 Dnr KS.2021.341

Hantering av fordon vid elbortfall

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att hantering av fordon vid elbortfall ska ske

enligt Förslag till genomförande.

Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 1500 tkr för investeringar.

Kommunfullmäktige beslutar att ge sektor kommunstyrelsen och sektor service

i uppdrag att i samråd upprätta avtal samt genomföra de investeringar och

upphandlingar som förslaget innebär.

Sammanfattning

Kommunen behöver ha en plan för hur transporter ska kunna ske vid längre

elbortfall så att inte verksamheten blir lidande eller rent av att någon invånare

riskerar att lida skada på grund av att inte kommunens transporter fungerar.

Vid 100 % elbortfall under längre tid behöver kommunen, enligt beräkningar

och avstämningar med respektive sektor, säkerställa att 60 fordon måste kunna

fungera. Av dessa behöver cirka 8 jourbilar drivas på annat sätt än el eftersom

de används dygnet runt och inte kan stå stilla och laddas en längre tid.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-08-25

Kommunstyrelsens beslut § 168 2021-08-31

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Sektor service och sektor kommunstyrelsen

För kännedom

Samtliga av kommunens övriga sektorer
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Kommunstyrelsen

Hantering av fordon vid elbortfall

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att hantering av fordon vid

elbortfall ska ske enligt Förslag till genomförande.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avsätta 1500 tkr för

investeringar.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge sektor kommunstyrelsen

och sektor service i uppdrag att i samråd upprätta avtal samt genomföra de investeringar och

upphandlingar som förslaget innebär.

Sammanfattning

Kommunen behöver ha en plan för hur transporter ska kunna ske vid längre elbortfall så att

inte verksamheten blir lidande eller rent av att någon invånare riskerar att lida skada på grund

av att inte kommunens transporter fungerar.

Vid 100 % elbortfall under längre tid behöver kommunen, enligt beräkningar och

avstämningar med respektive sektor, säkerställa att 60 fordon måste kunna fungera. Av dessa

behöver cirka 8 jourbilar drivas på annat sätt än el eftersom de används dygnet runt och inte

kan stå stilla och laddas en längre tid.

Marira Reinholdsson Rickard Tassini

Kommunchef Sektorchef service
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-08-25

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Sektor service och sektor kommunstyrelsen

För kännedom:

Samtliga av kommunens övriga sektorer

Ärendet

Kommunen behöver ha en plan för hur transporter ska kunna ske vid längre elbortfall så att

inte verksamheten blir lidande eller rent av att någon invånare riskerar att lida skada på grund

av att inte kommunens transporter fungerar.

Vid 100 % elbortfall behöver kommunen, enligt beräkningar och avstämningar med

respektive sektor, säkerställa att 60 fordon måste kunna fungera (se tabell nedan - not 1). Av

dessa behöver cirka 8 jourbilar drivas med diesel eftersom de används dygnet runt och inte

kan stå stilla och laddas en längre tid.

Utgångspunkten för detta förslag utgår från kommunens miljö- och klimatstrategi, där det står

att kommunen i första hand ska använda förnybara och fossilfria bränslen till fordonsflottan.

Det alternativ som förvaltningen bedömt bäst lämpat och det som marknaden idag utvecklar i

rask takt är att i grunden ha eldrivna fordon, som ska kunna laddas enligt planerad utbyggnad

av laddstruktur (se nedan - not 2) och investeringsbeslut i kommunfullmäktige.

För att ombesörja el till kommunens bilar vid ett längre elbortfall är planen att ha mobila

dieseldrivna kraftverk. Kommunen behöver då ha en dieseltank stående på i första hand en

tomt där ett åkeri eller liknande redan har ett antal tankar och där vi kan enas om en

gemensam hantering då diesel är en färskvara som kräver omsättning för att inte ruttna.

Dieseltanken planeras att tillgodose kraftverken med diesel samt ovan beskrivna dieselbilarna.

Fem mindre kraftverk föreslås handlas in för att stå på varsin flyttbar vagn i en för närvarande

tom lokal i Häljered. Dessa ska snabbt kunna ställas ut på strategiska platser i kommunen för

att sedan kunna försörja kommunens bilar med el. Avtal skrivs med Frivilliga resursgruppen

(FRG), en del av civilförsvaret, för underhåll och regelbunden prövning av kraftverk samt

aktiviteter vid elbortfall såsom förflyttning av kraftverken och dieseldistribution.



3(7)

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

Förslag till genomförande

Förslaget är uppdelat i tre punkter.

För ett längre elbortfall i hela Ale kommun ombesörjs att kommunens 60 prioriterade bilar

kan användas utifrån genomförda aktiviteter i punkterna 1-3. Med det som utgångspunkt ska

kommunen kunna klara behovet av prioriterade fordon som alltid måste vara igång i den

kommunala verksamheten.

1. Inköp av mobila elkraftverk (elverk fast monterade på släpvagnar) samt iordningställande

av lokal.

a. 5 st kompletta vagnar á cirka 200 tkr (investeringsanslag)

(Varje vagn kan ladda 12 elbilar)

b. Vagnarna placeras i del av ladugården Häljered, ca 80 m2 (internhyra ca 14 tkr/år).

c. Förstärkning, insynsskydd, komplettering inbrotts- och brandlarm på ladugården

(investering cirka 100 tkr)

d. Regelbunden provkörning, snöröjning, transport av vagnar samt tankning vid kris

sköts av FRG. (ca 5 tkr/år. Avtal skrivs).

Notera: 7 st laddplatser finns som backup på Björkvägen i Alafors (ingår i

reservkraften för Alafors kommunhus).

2. Upphandling och leasing av dieselbilar för verksamheter med jourverksamhet.

Det gäller framförallt nattpatrull (2 st), hemsjukvård (2 st), VA (1 st), fastighet – drift och

underhåll (3 st). Det kan efterhand tillkomma behov av ytterligare ett mindre antal

dieselbilar (ingen extra kostnad).

3. Inköp eller hyra av dieseltank 27 kubikmeter för placering vid något åkeri eller annan

verksamhet med flera egna dieseltankar.

Detta säkerställer tillgång och omsättning på diesel. Inköp cirka 350 tkr alternativt hyra

54 tkr/år.

Avtal skrivs.
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Not 1: Nuvarande bilpark och behov vid 100 % elbortfall

  Totalt antal bilar

Behov
vid

100%
elbortfall

Hemtjänst 29 25
Hemsjukvård 14 14
Rehab 4 3
Nattpatrull 2 2
IFO 15 2
FH boende/boendestöd 12 4
     
VA adm 6 1
     
Service adm 3 1
Post 1 1
Vaktmästeri 5 1
Drift och underhåll 11 5
IT 2 1
     
  104 60

Not 2: Utbyggnad av laddinfrastruktur 2021-2023

Laddinfrastrukturen byggs ut 2021-2023 enligt investeringsbeslut och ligger till grund för
detta förslag till hantering av fordon vid längre elbortfall. Laddinfrastrukturen innebär en
grundtrygghet vid de lokala elavbrott som kan uppstå. Ovanstående prioriterade fordon har
företräde till laddning på annan plats om laddning inte kan ske på ordinarie plats.

Nuvarande plan för utbyggnad av laddinfrastruktur (utöver 24 redan befintliga laddplatser)

  Antal laddplatser
2021  
Ale seniorcentrum 36
Hardesjö Älvängen 6
  42
   
2022  
Bohus servicehus 6
Hemtjänst Alafors (inkl Nol-
Nödinge) 12
Klockareängen 7
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Änggatan Älvängen 6
Vikadamm Älvängen 8
  39
   
2023  
   
Aktivitetshuset Älvängen 3
Emylund 6
Kommunhus Alafors 6
IFO garage Nödinge 6
Björklövsvägens gruppboende 1
Älvängenskolan 2
Byvägens boende 1
Järnkontoret 7
Brandsbo 1
Ale gymnasium 1
Drift och underhåll, Nödinge 3
Drift och underhåll, Bohus 3
  38
   
TOTALT 119
För 2021 pågår förberedelser för genomförande.

Ekonomisk bedömning

Sammanställning av kommunens uppskattade kostnader för att genomföra förslaget.

Investeringar (tkr)
5 kompletta dieselkraftverk på vagn 1000
Förstärkning Häljered 100
Dieseltank 27 kubikmeter 350 (utreda vidare - hyra eller köpa enligt nedan)
Oförutsett 50
Totalt: 1 500 (1150)
Vid 10 års avskrivningar innebära det en årlig kapitalkostnad på 130-170 tkr/år

Årliga driftskostnader (tkr)
FRG – regelbunden prövning m.m 5
Hyra Häljered 14
Uppställning av dieseltank på åkeritomt el dyl 12
Service Dieseltank 6
Hyra dieseltank 54 (alternativt investering enligt ovan)
Totalt per år: 91
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Finansieringen föreslås läggas som "overheadkostnad" på varje bil. Den totala kostnaden
beräknas till ca 220 tkr/år. Det skulle ge ca 125 kr/mån i extrakostnad per bil. För
socialtjänsten innebär det en ökad kostnad totalt på drygt 100 tkr/år. För övriga sektorer blir
det en marginell kostnadsökning.

Invånarperspektiv

Kommunen behöver på många sätt säkerställa att den kommunala servicen fungerar på bästa

möjliga sätt vid olika krissituationer. Detta är ett förslag till hantering av fordonsflottan vid

längre elbortfall så att alla nödvändiga transporter ska kunna ske.

Hållbarhetsperspektivet

Utgångspunkten för detta förslag är kommunens miljö- och klimatstrategi, där det står att

kommunen i första hand ska använda förnybara och fossilfria bränslen till fordonsflottan.

Med nuvarande tillgängliga bilar och tekniktillgång kräver detta förslag dock att ett antal bilar

fortsatt drivs med diesel samt att kraftverken drivs med diesel. Vid utvecklad teknik, till

exempel bilar som går längre på en laddning samt att ladda med el inte tar längre tid än att

tanke en bil behöver förvaltningen avväga detta i förhållande till denna strategi för eventuella

förändringar.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Utgångspunkten för detta förslag utgår från kommunens miljö- och klimatstrategi.

Remissyttrande

Frågan har inte varit på remiss men hanterats i kommunens förvaltningsledning där samtliga

sektorchefer ingår.

Beslutets genomförande

Sektor kommunstyrelsen och sektor service genomför i samråd alla investeringar och

upphandlingar som förslaget innebär.

Förvaltningens bedömning

Utifrån alla aspekter har förvaltningen gjort bedömningen att diesel än så länge ska vara

utgångspunkten för att säkra driften av de 60 bilar som behöver vara igång vid ett längre

elbortfall. Det handlar om att kommunen ska ha cirka 8 bilar, utöver de fordon

samhällsbyggnad i dagsläget har där det inte finns alternativ, som regelbundet drivs med

diesel samt att kraftverken som föreslås köpas in också drivs med diesel. Det är en

förhållandevis liten del av fordonsparken som i grunden behöver vara dieseldrivna eftersom
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övriga bilar ska vara eldrivna när laddinfrastrukturen är helt utbyggd. Kraftverken som

kommunen redan äger samt de som föreslås köpas drivs med diesel och förvaltningen har inte

hittat andra alternativ. Eftersom kraftverken endast används vid en krissituation och vid

regelbunden prövning ger det totalt från bilarna och kraftverken förhållandevis en mindre

negativ miljöpåverkan. Förvaltningen kommer över tid att bevaka teknikutvecklingen om och

när laddning av bilar kan ske på samma tid som att tanka en bil och när bilarna går ungefär

lika långt mellan laddning som dagens bensin eller dieselbilar gör mellan tankning.
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1 Inledning och syfte 

Ale kommun ska värna människor, medarbetare, egendom, verksamheter och miljö, samt 

grundläggande värden som demokrati, rättvisa, integritet och förtroende, utifrån kommunens 

geografiska områdesansvar. Kommunens verksamheter ska vara robusta, säkerställa en god 

krisberedskap och förmåga att hantera olyckor, samhällsstörningar, extraordinära händelser 

och dess konsekvenser. 

Enligt överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 mellan Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och regioner (SKR) ska 

kommunen ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap. 

Styrdokumentet ska ange kommunens inriktning för arbetet med krisberedskap under 

mandatperioden. 

Detta styrdokument ligger till grund för ledning och styrning av krisberedskap och 

krigsberedskap i kommunen, dess bolag, stiftelser och förbund och gäller för samtliga 

nämnder och styrelser i Ale kommun. Den omfattar områden och insatser som utifrån det 

geografiska områdesansvaret berör kommunens ansvarsområden, verksamheter, kommunens 

invånare, företag och besökare. Kommunens förtroendevalda, chefer och medarbetare ska 

direkt eller indirekt bidra till kommunens krisberedskap, inom sina respektive verksamhets- 

och ansvarsområden. 

Styrdokumentet ska fastställas av Kommunfullmäktige. 

 

1.1  Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 

Överenskommelsen mellan staten, företrädd av MSB, och Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR) reglerar ersättning och uppgifter och därtill kopplat stöd för kommunernas 

arbete med krisberedskap under perioden 2019–2022. 

Kommunerna, Regioner och MSB ska arbeta tillsammans för att öka samhällets 

krisberedskap på lokal nivå. En god utveckling av krisberedskapen ska bygga på ett nära 

samarbete mellan staten och SKR. Uppgifterna utgår från: 

• lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) 

• förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH) 

• kommunallag (2017:725) 

Överenskommelsen utgår från 5 kap. LEH där det anges att kommunerna skall få ersättning 

av staten för kostnader för förberedande uppgifter som de utför enligt 2 kap. LEH. Den 

statliga ersättningen avser de specifika uppgifter som regleras i LEH och denna 

överenskommelse. Ersättningen ska utgöra ett komplement till kommunens egen 

finansiering av arbete med krisberedskap.  
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Överenskommelsen är en justering av det tidigare avtalet från 2013 mellan MSB och SKR, 

dnr MSB 2012–5541, SKL 12/6159. Denna justerade överenskommelse ersätter det tidigare 

avtalet från och med 1 januari 2019. 

 

1.2  Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018–2020 
(Förlängt – 2021) 

Utgångspunkten för arbetet med civilt försvar är krisberedskapen. Överenskommelse om 

kommunernas arbete med civilt försvar är ett komplement till Överenskommelse om 

kommunernas krisberedskap. 

Enligt regeringens försvarspolitiska inriktning ska totalförsvaret ha förmåga att försvara 

Sverige mot väpnat angrepp och värna vår säkerhet, frihet, självständighet och 

handlingsfrihet.  Det civila försvaret syftar till att samhället ska fungera vid höjd beredskap 

och krig i Sverige. Civilt försvar bedrivs inom ramen för verksamheten i statliga 

myndigheter, kommuner, regioner, privata företag och frivilligorganisationer. Det civila och 

militära försvaret bildar tillsammans totalförsvaret. 

Målet för det civila försvaret är att: 

• Värna civilbefolkningen 

• Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna 

• Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld 

Alla kommuner ska påbörja arbetet avseende de förberedelser som behövs för verksamheten 

under höjd beredskap (beredskapsförberedelser) så att de på sikt kan fullgöra sin uppgift 

inom totalförsvaret i händelse av krigsfara och krig. Prioriterade uppgifter för kommunerna 

under perioden är: 

• Kompetenshöjning gällande totalförsvar 

• Säkerhetsskydd 

• Krigsorganisation och krigsplacering 

Arbetet med de prioriterade uppgifterna kompetenshöjning gällande totalförsvar och 

säkerhetsskydd ska genomföras under perioden. Arbetet med framtagande av 

krigsorganisation och krigsplacering av personal ska vara påbörjat men behöver inte vara 

avslutat under överenskommelsens period. 

Avsikten är att en ny överenskommelse från och med 2022 ska reglera kommunernas arbete 

med både krisberedskap och civilt försvar. Det innebär att Överenskommelse om 

kommunernas arbete med civilt försvar kan komma att förlängas eller revideras för perioden 

2021–2022. Kommunen kan samordna arbetet med krisberedskap och civilt försvar, när det 

bedöms lämpligt. 



 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post  

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

 

 

1.3  Extraordinär händelse 

Kommunens åtaganden enligt LEH utgår från begreppet extraordinär händelse i fredstid som 

det är definierat i 1 kap. 4 §: 

”Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker från det 

normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i 

viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller en region.” 

1.4 Krisberedskap omfattar mer än LEH 

Kommunens arbete med krisberedskap omfattar mer än arbetet med uppgifterna i LEH. För 

att fullgöra åtagandena enligt LEH och annan lagstiftning, till exempel socialtjänstlagen och 

lagen om skydd mot olyckor, förutsätts att kommunen kontinuerligt bedriver ett 

grundläggande arbete med krisberedskap. Det är upp till kommunen själv att finansiera de 

ytterligare förberedelser och åtgärder som kommunen bedömer nödvändiga. Ersättningen 

ska inte användas för till exempel brottsförebyggande arbete eller internt skydd. 

Den förmåga som byggs upp för att hantera extraordinära händelser kan även vara 

användbar vid händelser som inte är att betrakta som extraordinära. Statens ersättning till 

kommunerna är beräknad utifrån att den ska finansiera verksamhet som är till nytta för 

mycket omfattande och svåra händelser som allvarligt kan påverka kommunens verksamhet. 

1.5 Sekretess 

Enlig Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). 

Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till en myndighets verksamhet som består i risk- 

och sårbarhetsanalyser avseende fredstida krissituationer, planering och förberedelser inför 

sådana situationer eller hantering av sådana situationer, om det kan antas att det allmännas 

möjligheter att förebygga och hantera fredstida kriser motverkas om uppgiften röjs. 

Sekretess gäller för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om säkerhets- eller 

bevakningsåtgärd, om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om uppgiften röjs. 

Sekretess gäller för uppgift som rör verksamhet för att försvara landet eller planläggning 

eller annan förberedelse av sådan verksamhet eller som i övrigt rör totalförsvaret, om det 

kan antas att det skadar landets försvar eller på annat sätt vållar fara för Sveriges säkerhet 

om uppgiften röjs. 

1.6  Revidering och uppföljning 

Detta styrdokument ska fastställas av Kommunfullmäktige för varje mandatperiod och 

revideras vid behov. Revideringar ska ske i syfte att säkerställa följsamhet till gällande 

lagstiftning, förordningar samt andra krav och överenskommelser. Innehållet kontrolleras 

årligen av säkerhetschef/säkerhetsskyddschef. 
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2 Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap 

2.1 Ledningsstruktur 

2.1.1 Kommunfullmäktige  

• Är ytterst ansvarig för kommunens kris- och krigsberedskap.  

• Säkerställer att tillräckliga resurser avsätts för kommunens krisberedskap och 

krigsberedskap.  

• Beslutar om krisledningsnämndens reglemente och programmet för krisberedskap och 

civilt försvar. 

2.1.2 Kommunstyrelsen  

• Har det övergripande ansvaret för uppsikt, ledning och samordning av kommunala 

förvaltningsområdets krisberedskap, krishantering och krigsplanering.  

• Beslutar om övergripande riktlinjer och motsvarande styrdokument, i enlighet med 

lagstiftning och kommunfullmäktiges beslut.  

• Säkerställer att det avsätts tillräckliga resurser för förvaltningens krisberedskap.  

• Säkerställer att styrning och ledning gällande krisberedskap och krigsberedskap är effektiv 

och ändamålsenlig, samt sker i enlighet med gällande lagstiftning och förordningar.  

• Skall utse krisledningsnämnd 

2.1.3 Krisledningsnämndens ansvar 

Krisledningsnämndens ansvarsområden omfattar att inom kommunens geografiska område 

fullgöra de politiska uppgifterna under extraordinära händelser i fredstid. I detta skall ingå 

att besluta om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i 

kommunen i den utsträckning som krisledningsnämnden finner nödvändigt med hänsyn till 

den extraordinära händelsens art och omfattning. 

2.1.4 Bolag, stiftelser och förbund 

• Ansvarar för att analysera vilka extraordinära händelser som kan drabba verksamheten och 

sammanställa detta i en risk och sårbarhetsanalys.  

• Ansvarar för att utifrån identifierade risker och sårbarheter ha en ändamålsenlig 

krisledningsorganisation samt en kontinuitetsplanering för att säkerställa att samhällsviktig 

verksamhet även kan bedrivas vid samhällsstörningar och krig. Detta innefattar eventuell 

krigsorganisation och krigsplacering av personal.   

• Skall har ett anpassat säkerhetsskydd (Säkerhetsskyddslag 2018:585) utifrån 

verksamhetens art. 
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2.1.5 Kommunchef 

• Ansvarar på uppdrag av kommunstyrelsen för att leda, samordna, utveckla, följa upp och 

utvärdera kommunens verksamhet inom krisberedskap, krishantering samt sektorernas 

krigsorganisation.  

• Ansvarar för kommunens process för risk- och sårbarhetsarbete (2 kap. 1§ Lag 2006:544) 

samt säkerhetsskyddsanalys (2 kap. 1§ Säkerhetsskyddslag 2018:585).  

• Ansvarar för att säkerställa att kommunen har en ändamålsenlig krisledningsorganisation 

som är utbildad och övad.  

Ansvarar för att verksamheter som kommunen ska bedriva under höjd beredskap inom 

totalförsvaret har en ändamålsenlig krigsorganisation och att erforderlig personal är 

krigsplacerade.  

• Skall utse kommunens säkerhetsskyddschef och säkerställa att kommunen har rutiner för 

att kunna hantera uppgifter som omfattas av sekretess och som rör Sveriges säkerhet utan att 

de röjs, ändras eller förstörs.  

• Säkerställer kommunens deltagande och representation i externa samverkansgrupper 

gällande krisberedskap och totalförsvar.  

 

2.1.6 Sektorschef  

• Ansvarar för att planera, samordna, genomföra, följa upp och utvärdera sektorns 

verksamhet, inklusive, krisberedskap och krishantering.  

• Ansvarar för att den samhällsviktiga verksamhet som sektorn bedriver har en 

kontinuitetsplanering för att säkerställa verksamheten även kan bedrivas vid 

samhällsstörningar och höjd beredskap. 

• Säkerställer följsamhet till lagstiftning och förordningar samt styrdokument och 

anvisningar gällande krisberedskap.  

• Fastställer sektorsspecifika instruktioner, rutiner, arbetsbeskrivningar och 

motsvarande styrdokument avseende, krisberedskap och krigsberedskap.  

 

2.1.7 Chef/Medarbetare  

• Ansvarar gemensamt för att bidra till en god krisberedskap och kontinuitetsplanering inom 

sina respektive verksamhets- och ansvarområden.  

• Ansvarar för att uppmärksamma och rapportera identifierade risker och brister inom 

krisberedskap och krishantering. Rapportering sker till närmaste chef.  
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2.1.8 Den enskildes ansvar 

Alla medborgare har ett personligt ansvar för sin egen och sina näras säkerhet. Är vi starka 

och friska bör vi räkna med, i händelse av en kris, att samhällets resurser till en början 

framförallt används för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och 

barn. Ett säkert samhälle förutsätter att den enskilde individen tar sitt ansvar över hela 

hotskalan. Från vardagens olyckor i hem och fritidsmiljö till kriser i samhället då kanske 

flera viktiga funktioner inte fungerar normalt.  

Därför skall den enskilde medborgaren:  

• Aktivt hålla sig informerad om vad myndigheter och andra ansvariga aktörer gör för 

att hantera en händelse samt följa instruktioner och råd från myndigheterna ingår 

också i detta ansvar.  

• Ha en hemberedskap för sina grundläggande behov utifrån myndigheternas direktiv.  

Var den enskildes ansvar börjar och slutar och det offentligas ansvar tar vid finns inte 

reglerat, utan beror på händelse och den egna förmågan. 

2.2 Risker, sårbarheter och riskreducerande arbete 

Åtgärder och verksamhet kopplat till kommunens krisberedskap ska utgå från den risk- och 

sårbarhetsanalys som under det första året varje mandatperiod fastställs av 

Kommunfullmäktige. 

Det arbete och de åtgärder som ska utföras under mandatperioden för att reducera eller ta 

bort risker och sårbarheter samt öka förmågan till att kontinuerligt bedriva samhällsviktig 

verksamhet lämnas förslag på i risk- och sårbarhetsanalysen och ska införas i samtliga 

kommunala verksamheters verksamhetsplaner. 

De kommunala verksamheter som i risk- och sårbarhetsanalysen bedöms vara 

samhällsviktiga ska i en kontinuitetsplan ange rutiner och planer för att upprätthålla 

samhällsviktig verksamhet. Arbetet med kontinuitetsplanerna samordnas från KS-kansli 

medan ansvaret för framtagandet ligger på respektive sektorschef. 

2.3 Krishanteringsorganisation 

I kommunens krisplan ska anges hur kommunen ska organisera sig vid en samhällsstörning. 

Här anges även hur ledning och samordning sker, vilka lokaler som disponeras samt hur 

samband säkerställs. I ledningsplan för krisberedskap finns även rutiner för aktivering samt 

krisorganisationens ansvar och mandat. Ledningsplan för krisberedskap fastställs första året 

under varje mandatperiod men kontrolleras minst en gång per år och revideras vid behov. 

Krishanteringsorganisationen ska, då den aktiveras, kunna bedriva operativ ledning, 

samverkan, omvärldsbevakning, framtagande av lägesbild, kriskommunikation samt 

analysera händelseutvecklingen av en händelse på kort och lång sikt.  
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Ledningslokalerna till krishanteringsorganisationen ska vara utrustade och testade avseende 

elförsörjning, med möjlighet till reservkraftförsörjning, till lokaler, arbetsplatser och 

tekniska system med en uthållighet om minst en vecka. Det ska dessutom finnas en utpekad 

alternativ lokalisering för krishanteringsorganisationen. 

2.4 Informationssäkerhet 

Kommunen och dess verksamheter ska bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete 

i enlighet med tillämplig informationssäkerhetsstandard. Häri bör ligga utveckling av rutiner 

för att hantera kritiska beroenden till system och tjänster för informationshantering som är 

av central betydelse. Kommunen ska ha en förmåga att identifiera och hantera 

säkerhetsbrister i kritiska verksamhetssystem och övrig informationshantering. 

Krav på informationssäkerhet ska ställas då informationshantering upphandlas av extern 

leverantör eller när kommunal verksamhet upphandlas av extern part. 

 

3 Kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys 

3.1 Lagtext 

Kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i 

kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av 

arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys (2 kap. 1 § LEH). 

3.2 Kommunens uppgifter 

• Kommunen ska bedriva ett arbete med risk- och sårbarhetsanalys som avser det 

geografiska områdesansvaret, kommunens organisation, samt berörda kommunala bolag 

och kommunalförbund.  

• Kommunen ska använda underlaget från risk- och sårbarhetsanalysen i planering och 

genomförande av åtgärder för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig 

verksamhet, samt stärka förmågan att hantera extraordinära händelser. 

• Kommunen ska efter en inträffad kris utvärdera kommunens hantering, både med 

avseende på kommunens verksamhetsansvar och det geografiska områdesansvaret. 

Underlaget ska användas i arbetet med risk- och sårbarhetsanalys. 

 

3.3  Arbete med risk- och sårbarhetsanalys 

Kommunens risk- och sårbarhetsanalys ska baseras bland annat på följande källor:  

• Tidigare risk- och sårbarhetsanalyser och sammanställningar 

• Inhämtning av underlag från kommunens olika verksamheter  

• Underlag och analyser från andra lokala, regionala och nationella aktörer 

• Utvärderingsunderlag från genomförda övningar 
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• Erfarenheter från inträffade oönskade händelser  

Resultatet av den dagliga omvärldsbevakning som bedrivs med syfte att följa trender och hur 

händelser som inträffar i omvärlden kan påverka kommunens verksamheter, ska också 

beaktas i kommunens sammanställning av analyser.  

Deltagare i risk- och sårbarhetsanalysarbetet ska vara kommunens samhällsviktiga 

verksamheter. 

Risk- och sårbarhetsanalysen ska sammanställas skriftligen utifrån gällande föreskrifter samt 

fastställas av Kommunfullmäktige. 

Processen skall ledas av förvaltningen, men riskerna skall utgå från kommunens geografiska 

områdesansvar. De identifierade riskerna skall sammanställas i ett dokument som antas av 

lägst kommunstyrelsen. En publik version, där information som bör skyddas av sekretess 

tagits bort (exempelvis information om stabers uthållighet, information om gränssättande 

tekniska faktorer, detaljerade beskrivningar av beroendeförhållanden), skall finnas 

tillgänglig för allmänheten via kommunens hemsida.  

Arbetet med förvaltningens sårbarhetsanalys och åtgärder för att minska dessa sårbarheter är 

en årlig löpande process där förvaltningens verksamheter skall delta. Förvaltningen skall 

under mandatperioden säkerställa att kommunens verksamheter har:   

• Identifierar sina samhällsviktiga åtaganden.  

• Identifierat maximala/acceptabla avbrottstider för respektive samhällsviktigt åtagande.  

• Säkerställt reservrutiner eller alternativ hantering för respektive samhällsviktigt åtagande.  

• Förslag på åtgärder som ökar förmågan om den bedöms som bristfällig. 

• Planera och budgetera för att prioriterade åtgärder blir genomförda. 

• Följa upp effekten av genomförda åtgärder enligt förvaltningens rutiner för uppföljning.     

 

4 Kommunens ambitioner med sitt geografiska områdesansvar 

4.1 Lagtext 

• Kommuner ska inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära händelser i 

fredstid verka för att (2 kap. 7 § LEH): 

× Olika aktörer inom kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och 

förberedelsearbetet, 

× de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse 

samordnas och 

× information till allmänheten under sådana förhållanden samordnas. 



 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post  

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

 

 

• Kommunen ska hålla den myndighet som regeringen bestämmer informerad om vilka 

åtgärder som vidtagits enligt detta kapitel och hur åtgärderna påverkat 

krisberedskapsläget (2 kap. 9 § LEH). 

• Kommunen ska vid en extraordinär händelse i fredstid ge den myndighet som regeringen 

bestämmer (länsstyrelsen) lägesrapporter och information om händelseutvecklingen, 

tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och planerade åtgärder (2 

kap. 9 § LEH).  

• Kommuners geografiska områdesansvar, som regleras i 3 kap. 4 § LEH, innebär att 

kommunstyrelsen under höjd beredskap ska verka för att den verksamhet som bedrivs i 

kommunen av olika aktörer samordnas och för att samverkan kommer till stånd mellan 

dem som bedriver verksamheten. 

• Kommuner ska under höjd beredskap, enligt 3 kap, 5 § LEH hålla den myndighet som 

regeringen bestämmer (länsstyrelsen) informerad om beredskapsläget och de övriga 

förhållanden som har betydelse för det civila försvaret i kommunen. 

4.2  Kommunens uppgifter 

• Kommunen ska ge aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens 

geografiska område möjlighet att samverka i syfte att uppnå samordning av förberedelser 

inför extraordinära händelser. 

• Kommunen ska under en extraordinär händelse kunna stå värd för en inriktnings- och 

samordningsfunktion (ISF) på lokal nivå, i syfte att verka för samordning av olika 

aktörers åtgärder. 

• Kommunen ska ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram i samband med en 

extraordinär händelse. 

• Kommunen ska verka för att information till allmänheten vid en extraordinär händelse 

samordnas. 

• Kommunens förberedelser inför extraordinära händelser ska ske i samverkan med 

närliggande kommuner och relevanta aktörer utanför det egna geografiska området. En 

förutsättning för att samverkan ska ske är att de externa aktörerna vill och kan samverka 

med kommunen. 

• Berörda kommuner ska säkerställa att Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) kan 

sändas via anläggningar för utomhusvarning genom att ljudsändare underhålls. 

• Kommunen ska ha förmågan att ta emot och dela information med berörda 

krisberedskapsaktörer med stöd av den teknik och metodik som tillämpas nationellt och 

regionalt för samverkan och ledning vid samhällsstörningar (till exempel WIS och 

Rakel). 

• Kommunen ska ha förmåga att ge länsstyrelsen en samlad rapport om läget i kommunen 

vid en extraordinär händelse. 

• Kommunen bör informera berörda lokala aktörer om arbetet med 

beredskapsförberedelser och möjligheter till samverkan på lokal nivå. 

• Kommunen ska medverka vid införandet av ett tilldelat tekniskt system för 

informationsutbyte. 
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• Kommunen ska i samverkan med länsstyrelsen implementera rutiner för rapportering 

och för lägesbilder. 

4.3  Samverkan mellan aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet 

Ales kommun har ett krishanteringsråd med syfte att skapa en sammanhållande arena för 

samverkan mellan aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet. Kommunen är 

sammankallande i krishanteringsrådet. 

Syftet med krishanteringsrådet är att möjliggöra för aktörer som bedriver samhällsviktig 

verksamhet inom kommunens geografiska område att samverka för att uppnå samordning av 

förberedelser inför och åtgärder under en samhällsstörning samt vid höjd beredskap eller 

krig. 

4.4  Inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) 

I kommunens krisplan ska anges hur en ISF-funktion ska vara organiserad. Inom Ales 

kommun ska det finnas en tjänsteperson i beredskap (TiB). I kommunens krisplan anges hur 

en TiB-funktion ska vara organiserad. 

4.5  Samlad lägesbild och omvärldsbevakning 

I kommunens krisplan ska anges hur arbetet med samlad lägesbild och omvärldsbevakning 

ska bedrivas. I planen anges även hur den samlade lägesbilden ska förmedlas till mottagare 

inom kommunens organisation, till aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom 

kommunens geografiska område, till Länsstyrelsen och grannkommuner samt till övriga 

aktörer som bedöms vara berörda av aktuell händelse. 

4.5.1 Deltagande i samverkanskonferenser 

Kommunens rutiner för deltagande i samverkanskonferenser ska anges i operativ krisplan. 

4.6  Information till allmänheten 

I kommunens operativa krisplan ska anges hur samordning av information till allmänheten 

vid en samhällsstörning ska ske. Vidare ska här anges rutiner för spridning av information 

till allmänheten via exempelvis sociala medier, kommunens webbplats, viktigt meddelande 

till allmänheten (VMA), informationsnumret 113 13, Sveriges Radio P4 samt hur 

informationspunkter upprättas och bemannas. 

4.7  Samverkan med närliggande kommuner och relevanta aktörer utanför det 
egna geografiska området 

Samverkan sker med Länsstyrelsen samt närliggande geografiska områden. Inom dessa 

nätverk kan samverkan ske avseende kommunens förberedelser inför samhällsstörningar 

samt inför höjd beredskap eller krig. 
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4.8  Kommunikation med berörda krisberedskapsaktörer 

Kommunen ska ha förmåga att kommunicera via både WIS och Rakel både internt mellan 

kommunala verksamheter samt externt med länsstyrelse och grannkommuner. 

Kommunen har ett nära samarbete med FRG (Frivilliga Resurs Gruppen) som också 

tilldelats ett antal alternativa radioapparater som kan användas vid samhällsstörning. 

4.9  Förmåga att ge Länsstyrelsen en samlad rapport 

I kommunens operativa krisplan ska anges hur sammanställning och rapportering till 

Länsstyrelsen vid extraordinär händelse och andra kriser ska ske. 

4.10 Beredskapsförberedelser 

I det geografiska områdesansvaret finns en förberedande del som är nödvändig för att såväl 

fredstida krishantering som den verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap ska 

fungera. Ales kommun har ett samarbete med samhällets viktiga aktörer genom vårt 

Krishanteringsråd. 

4.11 Tekniskt system för informationsutbyte 

Kommunen ska medverka vid införandet av ett tilldelat tekniskt system för 

informationsutbyte, under förutsättning att införandet inte medför några större kostnader för 

kommunen. Kommunen ska i samverkan med länsstyrelsen implementera rutiner för 

rapportering och för lägesbilder. 

 

 

 

5 Planering avseende krisberedskap, säkerhetsskydd och civilt försvar 

5.1 Lagtext 

• Kommunen ska, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny 

mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser (2 kap. 1 § 

LEH). 

• Kommunen ska ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får den utbildning 

och övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära 

händelser i fredstid (2 kap. 8 § LEH). 

• Fullmäktige ska anta reglementen om nämndernas verksamhet och arbetsformer (6 kap. 

44 § kommunallag). 

• Kommunstyrelsen ska i en instruktion fastställa hur kommunchefen ska leda sektorn 

under kommunstyrelsen. Instruktionen ska också fastställa kommunchefens övriga 

uppgifter (7 kap. 2 § kommunallag). 
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• Kommunen ska vidta nödvändiga förberedelser för att i arbetet med 

beredskapsförberedelser, enligt 3 kap. 1-5§ LEH på ett säkert sätt kunna hantera frågor 

som är av vikt för Sveriges säkerhet. Säkerhetsskyddslagens (2018:585) bestämmelser 

ska kunna tillämpas i erforderlig omfattning. 

• Kommuner och regioner ska vid höjd beredskap, enligt 7 § lagen (1992:1403) om 

totalförsvar och höjd beredskap, vidta de särskilda åtgärder i fråga om planering och 

inriktning av verksamheten, tjänstgöring och ledighet för personal samt användning av 

tillgängliga resurser som är nödvändiga för att de under de rådande förhållandena ska 

kunna fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret. 

• Kommuner ska enligt, 4 § FEH, ha de planer som behövs för att kunna upprätthålla sin 

verksamhet under höjd beredskap. Planerna ska innehålla uppgifter om den verksamhet 

som ska bedrivas under höjd beredskap med information om bl.a. krigsorganisation och 

vilken personal som ska tjänstgöra i organisationen. 

• Vid höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen enligt, 3 kap. 2 § LEH, för ledningen av 

den del av det civila försvaret som kommunen ska bedriva. 

5.2 Kommunens uppgifter  

• Kommunen ska ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap. 

Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet 

med krisberedskap under mandatperioden och innehålla: 

o övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala 

förvaltningar, bolag och kommunalförbund. 

o kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys. 

o kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar. 

o vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som 

kommunen ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden. 

• Kommunen ska ta fram ett reglemente för krisledningsnämnden. Reglementet för 

krisledningsnämnden ska beslutas av kommunfullmäktige. 

• Kommunstyrelsen bör i instruktionen för kommunchefen ange vilka uppgifter som 

kommunchefen ska ha avseende krisberedskap. Kommunstyrelsen bör i instruktionen 

för kommunchefen ta ställning till vilken roll som kommunchefen ska ha avseende 

kommunens arbete med krisberedskap. Rollen kan både avse det förberedande 

arbetet och kommunens organisation för krisledning. kommunchefen behöver inte 

nödvändigtvis ha en specifik roll i krisberedskapen. 

• Kommunen ska ta fram en plan för hantering av extraordinära händelser. Planen ska 

innehålla: 

o hur kommunen ska organisera sig under extraordinära händelser. 

o hur kommunens organisation för krisledning ska bedriva samverkan och 

ledning i syfte att uppnå inriktning och samordning. 

o vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för samverkan och ledning 

som disponeras vid extraordinära händelser. 
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• Kommunen ska ta fram en utbildnings- och övningsplan. Utbildnings- och 

övningsplanen ska beslutas av lägst kommunchefen. 

• Styrdokumentet, reglementet för krisledningsnämnden, planen för hantering av 

extraordinära händelser, samt utbildnings- och övningsplanen ska vara beslutade 

senast 31 december under den nya mandatperiodens första år. 

• Kommunen ska ha en regelbundet utbildad och övad krisorganisation. Även 

kommunens beredskapsfunktioner inom till exempel kommunalteknisk försörjning 

och krisstöd ska vara utbildade och övade. 

o Kommunen ska genomföra och utvärdera minst två övningar under en 

mandatperiod. Kommunens krisledningsnämnd och tjänstemannaledning ska 

övas minst en gång per mandatperiod. 

o Kommunen ska, i den utsträckning tillfälle ges, delta i planering, 

genomförande och utvärdering av samverkansövningar på regional eller 

nationell nivå som avser fredstida kriser.  

• Nyckelpersoner i kommunens organisation ska under perioden genom utbildning ges 

kunskaper om höjd beredskap och totalförsvar. 

• Kommunen ska ha en säkerhetsskyddschef. 

• Kommunen ska ha rutiner och materiel (säkerhetsskåp m.m.) för att kunna hantera 

uppgifter som omfattas av sekretess och som rör Sveriges säkerhet utan att de röjs, 

ändras eller förstörs. 

• Kommunen ska under perioden 2022-2024 etablera en process för 

säkerhetsskyddsanalys samt analysera prioriterade delar av kommunens verksamhet. 

• Kommunen ska under perioden påbörja en planering för sina uppgifter inom 

totalförsvaret. Planeringen ska avse den verksamhet som kommunen ska bedriva 

under höjd beredskap samt dess krigsorganisation och krigsplaceringar. 

• Kommunen bör utbilda och öva kommunstyrelsen i uppgiften att under höjd 

beredskap ansvara för kommunens ledning. 

• Kommunen bör inom ramen för den statliga ersättningen medverka i utbildningar 

och övningar som anordnas av länsstyrelsen och delta i övning anordnad av annan 

statlig myndighet. 

5.3  Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 

Detta dokument utgör styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap. 

5.4 Reglemente för krisledningsnämnden 

Reglemente för krisledningsnämnden är fastställt av Kommunfullmäktige från 2020-04-08. 

5.5  Instruktion för kommunchefen 

Kommunstyrelsen bör under 2022 i instruktionen för kommunchefen ange vilka uppgifter 

som kommunchefen ska ha avseende krisberedskap. 



 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post  

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

 

 

5.6  Plan för hantering av extraordinära händelser 

Kommunens Program för krisberedskap och civilt försvar. Planen ska fastställas av 

kommunfullmäktige under 2021. 

5.7  Utbildnings- och övningsplan 

Utbildnings- och övningsplan för mandatperioden tas fram under 2022 och fastställs av 

kommunchefen. 

Utbildnings- och övningsplanen ska beakta det behov som finns inom specifika roller eller 

funktioner. Syftet är att utbilda, ge kännedom samt säkerställa att de som bemannar 

funktionerna har tillräcklig kännedom för att kunna lösa sina uppgifter vid en 

samhällsstörning.  

Rollerna är: krisledningsnämnd, övriga förtroendevalda, krisledningsstaben, 

informationsstaben, berörda sektorsledningar eller motsvarande, beredskapsfunktioner inom 

kommunalteknisk försörjning, frivillig resursgrupp (FRG), psykisk och socialt 

omhändertagande (POSOM) samt övriga grupper som kommunen bedömer ha behov av 

utbildning och övning. 

Övningsverksamheten ska beakta de brister som identifierats i arbetet med risk- och 

sårbarhetsanalys.  

5.8  Utbildning inom höjd beredskap och totalförsvar 

Förtroendevalda och tjänstemän i kommunerna behöver ha grundläggande kunskaper om de 

författningar och arbetssätt som gäller vid höjd beredskap, krigsfara och krig. Det är 

angeläget att kunskapen om totalförsvaret ökar. Utbildnings- och övningsplanen ska beakta 

detta behov. 

5.9  Säkerhetsskydd 

Enligt säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) ska alla kommuner ha en 

säkerhetsskyddschef, om det inte är uppenbart obehövligt. Enligt denna överenskommelse 

ska samtliga kommuner ha en säkerhetsskyddschef, då detta är en förutsättning för att 

kommunerna ska kunna samverka med länsstyrelsen och Försvarsmakten avseende 

totalförsvarsfrågor. 

Vid myndigheter ska säkerhetsskyddschefen vara direkt underställd myndighetens chef. 

 

5.10 Civilt försvar 

Kommunen ska under 2021 fortsätta med sin planering avseende krigsorganisation och 

krigsplacering. 
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6 Levandegöra 

Handlingsprogrammet kommuniceras ut på hemsidan efter att kommunfullmäktige antagit 

det. 

Respektive bolagsstyrelse och förbundsdirektion skall informeras om handlingsprogrammet 

och uppmanas anta detta. I delägda bolag ska kommunen verka för samordning av 

respektive ägarkommuns handlingsprogram.  

Förvaltningen skall genom förvaltningsledningen säkerställa att handlingsprogrammet 

uppfylls inom berörda verksamheter. 
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Information om beredskapszoner och planeringszon 
kring Ringhals kärnkraftverk 
Bakgrund 

År 2017 redovisade Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) rapporten 2017:27 Översyn 
av beredskapszoner. I rapporten redovisas förslag till förändrade beredskaps- och 
planeringszoner kring bland annat de svenska kärnkraftverken (Forsmark, Oskars-
hamn (Simpevarp) och Ringhals). Till följd av rapporten 2017:27 har regeringen 
beslutat om en Förordning om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot 
olyckor där ändringar med utgångspunkt i rapporten 2017:27 tagits fram.  

Länsstyrelserna i Halland, Kalmar och Uppsala har tillsammans med Strålsäker-
hetsmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) under 
2020 och 2021 gjort ett arbete i form av planeringsunderlaget Införande av föränd-
rade beredskapszoner (dnr. 452-2675-21). Planeringsunderlaget tillsammans med 
de remissvar som inkommit har legat till grund för det fortsatta arbetet med att ta 
fram förslag på inre och yttre beredskapszoner samt planeringszon kring Ringhals 
kärnkraftverk.  

Beredskapszonernas utformning  

Beredskapszoner är geografiska områden kring kärnkraftverken inom vilka åtgär-
der för att kunna hantera en olycka ska förberedas. Det ska finnas en inre bered-
skapszon med en ungefärlig utsträckning på 5 kilometer och en yttre beredskaps-
zon med en ungefärlig utsträckning på 25 kilometer.  

I förslagen till utformning av beredskapszonerna har naturliga gränser i form av ex-
empelvis järnvägar eller vägar använts i möjligaste mån. Skälet är bland annat att 
de som berörs enkelt ska kunna veta om de befinner sig i en beredskapszon eller 
inte men även att sådana gränser underlättar det operativa arbetet för räddnings-
tjänst och polis, till exempel vid upprättandet av vägspärrar. 
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Inre beredskapszonen  

För den inre beredskapszonen gäller fortfarande samma ställningstagande som re-
dovisades i rapporten 2017:27, Översyn av beredskapszoner. 

Från rapporten 2017:27, Översyn av beredskapszoner: 

Gränsen för den inre beredskapszonen följer i huvudsak Västkustbanan förbi Ring-
hals, vilket innebär att hela Väröhalvön omfattas. Järnvägen utgör en naturlig av-
gränsning som är lätt att både identifiera och kontrollera. Öarna utanför kustlinjen 
som definieras av den inre beredskapszonen på fastlandet ingår också i zonen. 
Inom den inre beredskapszonen finns två verksamheter som särskilt måste beaktas 
vid beslut om utrymning: en massaindustri och en nätstation. Nätstationen kan 
fjärrstyras vid behov. Företaget som driver massaindustrin har beredskapsplaner 
som möjliggör grunddrift där endast en mindre del av personalstyrkan är kvar på 
anläggningen i skyddade utrymmen. 

Yttre beredskapszonen 

För den yttre beredskapszonen gäller fortfarande samma ställningstagande som re-
dovisades i rapporten 2017:27, Översyn av beredskapszoner. 

Från rapporten 2017:27, Översyn av beredskapszoner: 

Gränsen för den yttre beredskapszonen följer vägar. Utgångspunkten är att sam-
hällen som ligger utmed vägarna ingår i zonen oavsett vilken sida om vägarna som 
samhällena är belägna. Öarna som ligger utanför kustlinjen som definieras av den 
yttre beredskapszonen på fastlandet ingår också i zonen. Inom den yttre bered-
skapszonen finns samhällsviktig verksamhet för vilken särskild planläggning krävs 
vid beslut om skyddsåtgärder, till exempel sjukhusen i Varberg och Kungsbacka 
samt kommunal service i ett flertal samhällen. Yttre beredskapszonen kring kärn-
kraftverket i Ringhals berör två län, Hallands och Västra Götalands län. Detta krä-
ver samverkan vid beslut om skyddsåtgärder så att inte länsgränsen i sig påverkar 
vilka skyddsåtgärder som vidtas för allmänheten. 
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Planeringszonens utformning 

Kring Ringhals kärnkraftverk ska det enligt Förordning (2003:789) om skydd mot 
olyckor finnas en planeringszon på cirka 100 km från anläggningen. För att plane-
ringszonen ska vara enkel att kommunicera har länsstyrelsen valt att i första hand 
försöka dra planeringszonen längs med kommungränser.  

Vägledande principer och riktlinjer 

Nedanstående kategorisering har använts i framtagandet av förslaget till plane-
ringszon: 

• Kategori 1: Då hela kommunen ligger inom 100 km, ingår hela kommu-
nen. 
 

• Kategori 2: Då större del av kommunen ligger inom 100 km utgår förslaget 
från kommungränser. Detta för att underlätta informationsspridning och 
möjliggöra effektiva insatser. 
 

• Kategori 3: När en liten del av kommunen ingår och kommungränsen ham-
nar på oskäligt långt avstånd ifrån kärnkraftverket har riktlinjerna nedan 
använts i utformningen av planeringszoner. 

Riktlinjer vid utformning av planeringszonen enligt kategori 3 

 I de fall där liten del av kommunen berörs och där det inte är stora 
befolkningsmängder inom 100 km bör inte kommunen ingå i pla-
neringszonen. 
 

 I de fall där kommuner har huvuddelen av befolkningen inom eller 
strax utanför 100 km bör kommunen ingå i planeringszonen. 

 
 I undantagsfall kan det finnas skäl att frångå principen om gräns-

dragning på kommunnivå och överväga att istället inkludera delar 
av en kommun om större del av befolkningen bor inom eller strax 
utanför 100 km. I detta fall då kommungränser inte används är det 
viktigt att tänka på att utformningen av planeringszonen ska vara 
lätt att kommunicera. Gränsdragningen bör i detta fall i möjligaste 
mån följa naturliga gränser såsom järnvägar, vägar, vattendrag och 
städer. 
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Länsstyrelsen i Hallands bedömningar för kommuner i 
Västra Götaland som föreslås ingå i Planeringszonen. 

Kommuner som placeras under kategori 1 

Tjörn, Kungälv, Ale, Öckerö, Göteborg, Partille, Lerum, Bollebygd, Borås, Möln-
dal, Härryda, Mark, Svenljunga 

Kommuner som placeras under kategori 2 

Stenungssund, Alingsås, Vårgårda, Tranemo 

Kommuner som placeras under kategori 3 

Lilla Edet, Herrljunga, Ulricehamn 

Lilla Edets kommun: Tätorten och stora delar av Lilla Edets kommun ligger inom 
100 km från kärnkraftverket. För att förenkla planering och kommunikation före-
slår länsstyrelsen att hela kommunen bör ingå i planeringszonen. 

Herrljunga kommun: En betydande del av Herrljunga kommun ligger inom 100 km 
från Ringhals kärnkraftverk. Tätorten Herrljunga ligger strax utanför 100 km vilket 
innebär att en huvuddel av befolkningen bor strax utanför. För att förenkla plane-
ring och kommunikation föreslår länsstyrelsen att hela kommunen bör ingå i plane-
ringszonen. 

Ulricehamns kommun: En betydande del av Ulricehamns kommun samt tätorten 
Ulricehamn ligger inom 100 km från kärnkraftverket. För att förenkla planering 
och kommunikation förslår länsstyrelsen att hela kommunen bör ingå i planerings-
zonen. 

Kommuner som inte inkluderas i planeringszonen 

Orust, Uddevalla, Trollhättan och Essunga 

Orust kommun: Endast en mindre del av kommunen i söder omfattas av en 100-
kilometerscirkel från kärnkraftverket. Därför bör kommungränsen mot Tjörn samt 
Stigfjorden ses som en naturlig avgränsning och Orust kommun exkluderas. 

Uddevalla kommun: Endast en mindre del av kommunen omfattas av en 100-kilo-
meterscirkel från kärnkraftverket. Uddevalla kommun bör därför inte omfattas av 
planeringszonen. 

Trollhättans kommun: Endast en mindre del av kommunen omfattas av en 100-
kilometerscirkel från kärnkraftverket. Majoriteten av befolkningen bor i tätorten 
Trollhättan i de norra delarna av kommunen medan den södra delen som påverkas 
är mer glesbefolkad. Trollhättans kommun bör därför inte omfattas av planerings-
zonen. 

Essunga kommun: Endast en mindre del av kommunen omfattas av en 100-kilome-
terscirkel från kärnkraftverket. Essunga kommun bör därför inte omfattas av plane-
ringszonen. 
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Förslaget till planeringszonen kring Ringhals kärnkraftverk. 
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Sammanfattning 
Sedan regeringen fattade beslut om Förordning om ändring i förordningen (2003:789) om 
skydd mot olyckor där ändringar med utgångspunkt i Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) rapport 
2017:27 Översyn av beredskapszoner1 har kärnkraftslänen (Uppsala, Kalmar, Halland), SSM 
och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbetat i ett projekt för att 
omhänderta förändringarna. Det som redovisas i denna rapport utgör ett planeringsunderlag som 
ska ligga till grund för fortsatt arbete med beredskapsplanering inom kärnkraftslänen. 
Underlaget berör dock ett flertal olika aktörer och ambitionen är att underlaget ska kunna 
användas som utgångspunkt, även för andra aktörer som berörs vid en kärnkraftsolycka. Det 
kommer fortsättningsvis vara av vikt att det sker en samverkan mellan aktörer som berörs av 
arbetet med beredskapsplanering vid en eventuell kärnkraftsolycka, något som kommer vara 
nödvändigt för att likrikta beredskapen vid en eventuell kärnkraftsolycka.    

Projektet har varit uppdelat i fyra olika delprojekt som har fokuserat på olika frågor.  

• Förslag till beredskapszoner och planeringszoner 

Delprojektet har fokuserat på att ta fram förslag på inre och yttre beredskapszoner samt 
förslag på planeringszoner kring kärnkraftverken i Forsmark, Oskarshamn och 
Ringhals.   

• Utrymning av inre och yttre beredskapszonen (inklusive personsanering) 

Delprojektet har fokuserat på att ta fram underlag för vad som behöver förberedas i 
planeringen av utrymning, vidare har delprojektet omhändertagit frågan om vad som 
behöver göras för att ta fram en utrymningsplan samt vad man särskilt behöver beakta 
vid framtagande av utrymningsplan för den inre- och yttre beredskapszonen.  
Följaktligen har delprojektet hanterat hur genomförandet av utrymning är tänkt att gå 
till från att ett utrymningsbeslut är fattat till själva genomförandet. Delprojektet har 
även hanterat frågan om behov och syftet med organiserad och enskild personsanering. 

• Utrymning på grund av markbeläggning 

Delprojektet har bland annat fokuserat på roller och ansvar vid utrymning av 
planeringszonen, vidare har delprojektet tagit fram ett planeringsunderlag för utrymning 
på grund av markbeläggning och strålningsmätning i planeringszonen, samt vid behov 
även på större avstånd. 

• Inomhusvistelse och jodtabletter 

Delprojektet har fokuserat på att ta fram ett planeringsunderlag för skyddsåtgärderna 
inomhusvistelse och jodtabletter. Underlaget redovisar förutsättningar för 
skyddsåtgärderna och underlag för fortsatt arbete. 

I denna upplaga har inkomna remissvar hanterats, se vidare beskrivning i Bilaga 10.14. 

 
1 En rekommendation är att ta del av rapporten 2017:27 Översyn av beredskapszoner innan du 
tar del av detta textunderlag.  
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1. Inledning  

År 2017 redovisade Strålsäkerhetsmyndigheten rapporten 2017:27 Översyn av 
beredskapszoner. I rapporten redovisas förslag till förändrade beredskaps- och 
planeringszoner kring bland annat de svenska kärnkraftverken (Forsmark, 
Oskarshamn (Simpevarp) och Ringhals). Till följd av rapporten 2017:27 har 
regeringen beslutat om en Förordning om ändring i förordningen (2003:789) 
om skydd mot olyckor där ändringar med utgångspunkt i rapporten 2017:27 
tagits fram. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2022 dock är det vissa 
tillkomna paragrafer som först börjar gälla 1 juli 2022. 
 
Enligt förordningen ska det finnas en inre beredskapszon om cirka 5 km, en 
yttre beredskapszon om cirka 25 km samt en planeringszon om cirka 100 km.  
Inom zonerna ska det finnas beredskapsplanering. I den inre och yttre 
beredskapszonen ska det finnas planering för utrymning, inomhusvistelse och 
intag av jodtabletter. Vidare ska det inom dessa zoner delas ut information 
samt finnas system för varning till allmänheten. Inom planeringszonerna ska 
beredskapsåtgärder också förberedas, bland annat ska det planeras för 
utrymning utifrån beslut som grundar sig på strålningsmätning av 
markbeläggning. Vidare ska det också finnas en planering för inomhusvistelse 
och en planering för begränsad extrautdelning av jodtabletter. Vissa 
skyddsåtgärder kan också vara lämpliga att genomföra utanför 
beredskapszonerna och planeringszonen. 
 
För att implementera den nya förordningen och därmed de förändrade 
beredskapszonerna och tillkommande planeringszon kring svenska 
kärnkraftverk har Länsstyrelsen i Halland, Kalmar och Uppsala, MSB och 
SSM arbetat med ett projekt för att implementera förändringarna i förordningen 
(2003:789) om skydd mot olyckor (FSO). Målet har varit att myndigheterna 
inom projektet ska arbeta samordnat för att ta fram ett planeringsunderlag som 
stödjer och underlättar framtagandet av nya beredskapsplaner inom 
kärnkraftlänen (Länsstyrelsen i Halland, Kalmar och Uppsala) och vidare att 
beredskapsplaneringen blir så likriktad som möjligt mellan kärnkraftlänen. 
Underlaget berör ett flertal olika aktörer och ska också kunna användas som 
underlag för beredskapsplanering av aktörer som inte ingått i projektet. 
 
I detta dokument redovisas resultatet av det genomförda projektet. Dokumentet 
utgör ett planeringsunderlag för kärnkraftlänens fortsatta utveckling av 
beredskapen för att hantera en eventuell kärnkraftsolycka kring svenska 
kärnkraftverk. Grunden till rapportens framtagande har varit att kärnkraftlänen 
ska utgå från och ha en gemensam syn på hur beredskapsplaneringen för en 
kärnkraftsolycka i något av länen ska utformas. Underlaget ska inte betraktas 
som ett slutresultat för hur beredskapen kommer se ut. 
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Som nämnts ovan ska dokumentet i första hand användas som underlag för 
kärnkraftlänen i arbetet med beredskapsplanering för att hantera en eventuell 
kärnkraftsolycka. Underlaget ska förankras med aktörer som berörs av detta 
arbete. Förankringen har bland annat gjorts inom det genomförda projektet, 
men också i remissförfarandet av detta underlag. Den fortsatta förankringen 
kommer fortlöpa fram till 1 juli 2022, där respektive kärnkraftlänsstyrelse 
ansvarar för tidsplan, genomförande och samverkan av förändringsarbetet med 
berörda aktörer.   
 
Läsaren rekommenderas att ta del av rapporten 2017:27 Översyn av 
beredskapszoner innan genomläsning av detta textunderlag. 
 
I denna upplaga har inkomna remissvar hanterats, se vidare beskrivning i 
Bilaga 10.14. 
 

1.1 Projektet 
Det genomförda projektet har bestått av fyra olika delprojekt, se Tabell 1. 
Varje projekt har bestått av representanter från Länsstyrelsen i Halland, Kalmar 
och Uppsala, SSM och MSB. Länsstyrelserna har haft huvudansvar för ett, 
alternativt två av delprojekten.   
 
Alla delprojekt har tagit fram och analyserat underlag utifrån sina 
fokusområden. Delprojektet Förslag till beredskapszoner och planeringszoner 
har arbetat med att analysera hur gränsdragningar ska göras av 
beredskapszonerna och planeringszonerna. Delprojektet har även tagit fram 
kartor för de olika zonerna. De övriga delprojekten tog i början av projektet 
fram frågeställningar som har varit till grund för det arbete som gjorts inom 
projektet.  
 
Flera olika aktörer bjudits in att delta i arbetet, bland annat i form av 
workshops och möten. Ett flertal har också fått löpande information om 
projektet i form av två nyhetsbrev.  
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Tabell 1 Delprojekt 

Delprojekt Ansvarig 

Utrymning av inre och yttre 
beredskapszonen 

Länsstyrelsen i Hallands län 

Utrymning på grund av 
markbeläggning 

Länsstyrelsen Kalmar län 

Inomhusvistelse och jodtabletter Länsstyrelsen Uppsala län 

Förslag till beredskapszoner och 
planeringszoner 

Länsstyrelsen Kalmar län 

 
Skyddsåtgärderna som hanterats inom delprojekten ska inte ses som separata 
åtgärder vid en kärnkraftsolycka utan det är en kombination av dem som är 
avgörande. Detta tydliggörs bland annat i SSM:s beslutsstöd. 2  
 
 
 
 

1.1.1 Avgränsningar 
I detta avsnitt redovisas det genomförda projektets avgränsningar.  
Inom projektet har kärnkraftlänsstyrelserna tillsammans med SSM och MSB i 
ett första steg hanterat vad de förändrade beredskapszonerna och tillkommande 
planeringszon innebär och hur de planeras att hanteras. På grund av 
omfattningen i förändringsarbetet kommer det fortsättningsvis behövas ett 
utvecklingsarbete och samverkan mellan olika aktörer, innan alla förändringar 
som de förändrade beredskapszonerna och tillkommande planeringszonerna 
innebär, har omhändertagits i beredskapsplaneringen. 
 
Inom projektet har en tydlig avgränsning varit att göra en avgränsning rörande 
vilka nytillkomna och förändrade paragrafer i FSO som ska omhändertas inom 
projektet. Se avsnitt 1.3 samt 1.3.1. 
Ytterligare en avgränsning har varit att endast ta hänsyn till de förändrändringar som 
berör beredskapen kring de tre svenska kärnkraftverken. 

 

 

 
2 SSM:s beslutsstöd är konstruerat för att leda till en optimerad kombination av skyddsåtgärder 
för olika utsläppsintervall med hänsyn tagen till de osäkerheter som råder vid 
kärnkraftsolyckor. Beslutsstödet bygger på triggrar och kompletterande information om sådan 
finns tillgänglig före och under utsläpp samt resultat från strålningsmätningar efter att utsläpp 
upphört. 
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Projektet har inte omhändertagit frågan/frågor rörande 
- sanering efter ett nedfall av radioaktiva ämnen efter en kärnkraftsolycka.  

 
- översyn av larmnivåer på svenska kärnkraftverk. Strålsäkerhetsmyndigheten är 

ansvarig för frågan medan kärnkraftslänen är samverkanspart. Kärnkraftslänen 
hanterar detta i linjearbetet. 
 

- framtagande av informationsbroschyrer i samband med utdelning av jodtabletter 
under 2021 samt 2022. Kärnkraftslänen hanterar detta i linjearbetet i samverkan 
med SSM och MSB. 
 

- framtagande av beredskapsplaner. Kärnkraftslänen påbörjar revidering och 
framtagande av beredskapsplaner i anslutning till att projektet avslutas. Detta 
bör göras i samverkan med övriga aktörer som berörs av kärnenergiberedskapen 
och som också behöver revidera sina beredskapsplaner till följd av de förändrade 
beredskapszonerna och tillkommande planeringszon. 
 

- ekonomiska konsekvenser för kärnkraftslänsstyrelserna eller övriga aktörer som 
berörs av kärnenergiberedskapen  
 

1.2 Läsanvisning 
I detta inledande kapitel redovisas ramarna för det genomförda projektet.  
 
I kapitel 2 redovisas det arbete som hittills har tagits fram avseende 
kommunikation. Detta kapitel omhändertar kommunikationsåtgärder för 
respektive skyddsåtgärd.  Som bilaga finns en kommunikationsplan som 
beskriver hur implementeringen ska kommuniceras fram till att de nya 
paragraferna i FSOn träder i kraft. 
 
I kapitel 3- 6 presenteras resultatet av det arbete som genomförts inom 
delprojekten. Var och ett av dessa kapitel representerar ett av de genomförda 
delprojekten. Texten i dessa kapitel utgör ett planeringsunderlag.  
 
Kapitel 7 omfattas av en övergripande beskrivning och ställningstagande 
rörande strålskydd för arbetstagare vid radiologiska nödsituationer.  
 
Kapitel 8 utgörs av en begreppslista som bland annat ska bistå läsaren i kapitel 
2. Begreppslistan syftar också till att skapa en gemensam användning och 
förståelse för begrepp inom kärnenergiberedskapen. 
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Kapitel 9 utgör en avslutande beskrivning om det fortsatta arbetet med 
implementering av förändrade beredskapszoner.  
 

1.3 Lagtext 
I detta avsnitt redovisas vilka förändrade och tillkomna paragrafer i Förordning 
(2003:789) om skydd mot olyckor som omhändertagits i detta projekt se Tabell 
2, på nästa sida. 
 
Paragraferna har hanterats i ett första steg i detta projekt vilket betyder att 
resultatet av projektet inte medför att paragraferna har ”uppfyllts” i sin helhet, 
istället kommer fortsatt samverkan med aktörer och annat arbete för att 
uppfylla paragraferna fortlöpa fram till 1 januari respektive 1 juli 2022.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förtydliganden Tabell 2: 
• Delprojekt 1 – Utrymning av inre och yttre beredskapszonen 
• Delprojekt 2 – Utrymning på grund av markbeläggning 
• Delprojekt 3 – Inomhusvistelse och jodtabletter  
• Delprojekt 4 – Förslag till beredskapszoner och planeringszoner  
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Tabell 2 Paragrafer i Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor som omhändertagits i projektet 

FSO paragrafer 4 kap  Kommentar 
18 § En länsstyrelse ska säkerställa att den 
befolkning som sannolikt kommer att beröras i 
händelse av en radiologisk nödsituation ges 
information om de hälsoskyddsåtgärder som ska 
vidtas och de regler som gäller i en sådan situation.  
Länsstyrelsen ska vidare, i fall som avses i 4 kap. 6 
§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, 
säkerställa att den befolkning som faktiskt berörs i 
händelse av en radiologisk nödsituation 
omedelbart underrättas om fakta om olyckan, de 
regler som gäller för befolkningen och de 
hälsoskyddsåtgärder som ska vidtas.  
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får 
meddela ytterligare föreskrifter om vad denna 
information ska innehålla.  
 
 
 
 
 
 
 

Paragrafen har omhändertagits i delprojekt 1, 2, 3, 
4. 
 
Kommunikationsperspektivet har hanterats inom 
varje delprojekt samt inom ordinarie organisation 
för kommunikation inom kärnenergiberedskapen 
(kärnkraftlänen, SSM, MSB). Kommunikation 
redovisas i kapitel 2 samt i egna avsnitt i 3-6.  
 
 
 
 
 
 
 

21 § En länsstyrelse ska, efter att ha låtit berörda 
myndigheter, kommuner och regioner yttra sig och 
i samverkan med länsstyrelser i närliggande län, 
upprätta ett program för räddningstjänsten enligt 4 
kap. 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
och saneringen enligt 4 kap. 8 § samma lag. 
Programmet ska behandla  
1.organisation och ledning, 
2.samband, 
3.strålningsmätning, 
4.information och varning till allmänheten, 
5.personella och materiella resurser i länet, 
6.skyddsåtgärder, 
7.saneringsmetoder, och 
8.andra frågor av betydelse för beredskapen. 
Programmet ska utgå från en analys av riskerna vid 
en olyckshändelsemed hänsyn till de lokala 
förutsättningarna. 
 
 
 
 

Paragrafen har omhändertagits i delprojekt 1, 2, 3, 
4. 
 
Som beskrivs i avsnittet 1.1.1 har inte framtagande 
av beredskapsplaner (däribland program för 
räddningstjänst) omhändertagits inom projektet. 
Men till följd av att projektet syftat till att ta fram 
planeringsunderlag som stödjer och underlättar 
framtagandet av nya beredskapsplaner har 
paragrafen indirekt omhändertagits inom varje 
delprojekt. 
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FSO paragrafer 4 kap  Kommentar 
21 a § Programmen ska  
1.för kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals och 
Simpevarp innehålla uppgifter om  
a) en inre beredskapszon, ca 5 kilometer från 
anläggningen, 
b) en yttre beredskapszon, ca 25 kilometer från 
anläggningen, och 
2.för kärnbränslefabriken i Västerås innehålla 
uppgifter om en beredskapszon, ca 700 meter från 
anläggningen.  
Kraven på innehåll i programmen enligt första 
stycket gäller endast länsstyrelser som berörs av 
beredskapszoner.  

Paragrafen har omhändertagits i delprojekt 1, 3, 4. 
 
Delprojekt 4 har berörts av paragrafen eftersom 
planeringsförutsättningar för utformning av 
zonerna fastställts inom delprojektet. Delprojekt 1 
och 3 har hanterat paragrafen på grund av att de 
utarbetat planeringsunderlag för skyddsåtgärder 
som kan komma att vidtas inom 
beredskapszonerna. 
 
Punkt 2 har inte omhändertagits i projektet.  
 

21 b § Programmen ska  
1.för kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals och 
Simpevarp innehålla uppgifter om en 
planeringszon, ca 100 kilometer från anläggningen, 
och  
2. för centrala mellanlagret för använt kärnbränsle 
i Simpevarp innehålla uppgifter om en 
planeringszon, ca 2 kilometer från anläggningen.  
Kraven på innehåll i programmen enligt första 
stycket gäller endast länsstyrelser som berörs av 
planeringszoner.  
 

Paragrafen har omhändertagits i delprojekt 2, 3, 4. 
 
Delprojekt 4 har berörts av paragrafen eftersom 
planeringsförutsättningar för utformning av 
zonerna fastställts inom delprojektet. Delprojekt 2 
och 3 har hanterat paragrafen på grund av att de 
utarbetat planeringsunderlag för skyddsåtgärder 
som kan komma att vidtas inom 
beredskapszonerna. 
 
Punkt 2 har inte omhändertagits i projektet då den 
enbart berör länsstyrelsen i Kalmar län och därmed 
fastställs av länsstyrelsen i programmet för 
räddningstjänst senast 1 januari 2022. 

21 c § Beredskapszonernas och planeringszonernas 
exakta utformning fastställs av den länsstyrelse där 
de kärntekniska anläggningarna är belägna efter 
att länsstyrelsen hämtat in synpunkter från andra 
berörda länsstyrelser, Strålsäkerhetsmyndigheten 
och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap.  

Paragrafen har omhändertagits i delprojekt 4. 
 
Detta eftersom planeringsförutsättningar för 
utformning av zonerna fastställts inom 
delprojektet. 

21 d § Länsstyrelsen ska regelbundet och på 
lämpligt sätt informera de som bor inom en 
beredskapszon om innehållet i programmet.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Paragrafen har omhändertagits i delprojekt 1, 2, 3, 
4. 
 
Kommunikationsperspektivet har hanterats inom 
varje delprojekt samt inom ordinarie organisation 
för kommunikation inom kärnenergiberedskapen 
(kärnkraftlänen, SSM, MSB). Kommunikation 
redovisas i kapitel 2 samt i egna avsnitt i 3-6.  
 
Länsstyrelserna kommer även hantera frågan i 
linjen efter avslutat projekt. 
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FSO paragrafer 4 kap  Kommentar 
25 § Länsstyrelsen ska förbereda för 
inomhusvistelse för allmänheten inom 
beredskapszonerna.  
Länsstyrelsen ska även förbereda för utrymning av 
allmänheten inom beredskapszonerna för 
kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals och 
Simpevarp. Utrymning av den inre 
beredskapszonen ska kunna prioriteras framför 
utrymning av den yttre beredskapszonen. 

Paragrafen har omhändertagits i delprojekt 1, 3. 
 
Delprojekt 1 och 3 har hanterat paragrafen på 
grund av att de utarbetat planeringsunderlag för 
skyddsåtgärderna utrymning respektive 
inomhusvistelse. 

26 § Länsstyrelsen ska förbereda för 
strålningsmätningar och utrymning av allmänheten 
baserad på strålningsmätningar inom 
planeringszonerna.  
Länsstyrelsen ska även förbereda för 
inomhusvistelse för allmänheten inom 
planeringszonerna för kärnkraftverken i Forsmark, 
Ringhals och Simpevarp.  
 

Paragrafen har omhändertagits i delprojekt 2, 3. 
 
Delprojekt 2 och 3 har hanterat paragrafen på 
grund av att de utarbetat planeringsunderlag för 
skyddsåtgärderna utrymning baserat på 
strålningsmätning respektive inomhusvistelse. 
 
Delprojekt 2 har också omhändertagit frågan om 
förberedelser för strålningsmätning.  
 
 
 
 

27 § Inom beredskapszonerna för kärnkraftverken i 
Forsmark, Ringhals och Simpevarp ska  
1.jodtabletter delas ut till allmänheten i förhand, 
och 
2.en kompletterande utdelning av jodtabletter 
förberedas.  
Inom planeringszonerna för kärnkraftverken i 
Forsmark, Ringhals och Simpevarp ska en 
begränsad extrautdelning av jodtabletter till 
allmänheten förberedas. 
 

Paragrafen har omhändertagits i delprojekt 3. 
 
Detta eftersom planeringsförutsättningar rörande 
skyddsåtgärden jodtabletter omhändertagits i 
delprojektet.  
 
Vad gäller begränsad extrautdelning av 
jodtabletter omhändertas frågan i Utredningen om 
hälso-och sjukvårdens beredskap (S 2018:09). 
Frågan behöver hanteras vidare av kärnkraftslänen 
och i samverkan med berörda län när utredningen 
lämnat sin delredovisning den 1 april 2021 samt 
slutredovisning den 30 september 2021. 
 

28 § En kommun inom en beredskapszon ska bistå 
länsstyrelsen i arbetet med beredskapsplanering. 
En kommun inom en planeringszon ska bistå 
länsstyrelsen i arbetet med strålningsmätning och 
rapportering av mätresultat genom att ställa 
personal och nödvändig egendom till förfogande.  
 
 
 

Paragrafen har omhändertagits i delprojekt 1, 2, 3, 
4. 
Ett antal kommuner har varit delaktiga i arbetet 
under projektets gång. Kommuner är också en 
viktig aktör som remissinstans för denna rapport.  
 
Vidare kommer kommunerna vara en viktig aktör i 
det fortsatta arbetet med beredskapsplanerna som 
tas fram inom respektive kärnkraftslän.  
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FSO paragrafer 4 kap  Kommentar 
29 § Länsstyrelserna i Uppsala, Kalmar, Hallands, 
Skåne och Västerbottens län ska bistå andra 
länsstyrelser i fråga om räddningstjänst enligt 4 
kap. 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 
Länsstyrelserna ska organisera sin 
personalberedskap för sådant bistånd. 
 
Programmen som upprättas av dessa länsstyrelser 
enligt 21 § ska även behandla sådant bistånd.  
 

Paragrafen har omhändertagits i delprojekt 1, 2, 3, 
4. 
 
Första stycket hanterats av respektive länsstyrelse 
vid fortsatt arbete med framtagande av 
beredskapsplaner och har därmed inte 
omhändertagits i projektet. 
 
Som beskrivs i avsnittet 1.1.1 har inte framtagande 
av beredskapsplaner (däribland program för 
räddningstjänst) omhändertagits inom projektet. 
Men till följd av att projektet syftat till att ta fram 
planeringsunderlag som stödjer och underlättar 
framtagandet av nya beredskapsplaner har 
paragrafen (andra stycket) indirekt hanterats inom 
varje delprojekt. 
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Postadress Besöksadress E-post Telefon 
301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2 halland@lansstyrelsen.se 010 - 224 30 00 

 

 
1.3.1 Paragrafer som inte omhändertas i projektet 

De förändrade paragrafer som inte omhändertagits inom ramen för detta projekt 
redovisas i Tabell 3 nedan.  
 
Tabell 3 Paragrafer i Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor som inte omhändertagits i projektet 

FSO paragrafer 4 kap  Kommentar 
17 § Med radiologisk nödsituation avses 
vid tillämpning av 18–20 §§ en plötsligt 
inträffad händelse som  
1. inbegriper en strålkälla, 
2. har medfört eller kan befaras medföra 
skada, och 
3. kräver omedelbara åtgärder. 
 

Eftersom paragrafen endast delger en 
definitionsbeskrivning av begreppet radiologisk 
nödsituation och att definitionen inte ändrats från 
föregående förordning behandlas inte denna inom 
projektet.  

24 § Länsstyrelsen ska vidta förberedelser 
så att befolkningen inom 
beredskapszonerna kan varnas 
skyndsamt vid utsläpp av radioaktiva 
ämnen från den kärntekniska 
anläggningen eller vid överhängande fara 
för ett sådant utsläpp. 

MSB ansvarar för en utredning rörande skyndsam 
varning. Till följd av detta omhändertas inte frågan 
i projektet. Kärnkraftslänen hanterar frågan i 
linjearbetet.  
 

30 § Strålsäkerhetsmyndigheten ska ge 
råd om strålningsmätningar samt 
samordna och bistå med 
strålskyddsbedömningar vid 
räddningstjänst enligt 4 kap. 6 § lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor. 
Strålsäkerhetsmyndigheten ska även 
bistå med strålskyddsbedömningar vid 
analysen av risker som programmen 
enligt 21 § andra stycket ska utgå från. 
 

Paragrafen berör Strålsäkerhetsmyndighetens 
ansvar och hanteras därmed inte av 
kärnkraftslänen.  
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2. Kommunikation 

Förändringen av beredskapsplaneringen runt kärnkraftverken i Forsmark, 
Oskarshamn och Ringhals innebär en rad kommunikativa uppgifter, 
utmaningar och möjligheter. Aktörer med uppdrag i arbetet med att minska 
risken för skador vid en kärnkraftsolycka behöver på förhand planera för 
kommunikation till allmänheten utifrån sitt verksamhetsansvar. Utöver 
verksamhetens egna budskap och behov behöver hänsyn tas till det 
aktörsgemensamma arbetet. Det är viktigt att varje aktör utgår från en 
helhetssyn i kommunikationsplaneringen, inte bara från sina respektive 
verksamhetsområden. Att ha helhetssyn i kommunikationen till allmänheten 
vid radiologiska nödsituationer innebär:  

• att aktörerna hjälps åt att kommunicera avgörande budskap i syfte att 
medvetandegöra risken för strålning samt vad den enskilde kan göra för att 
förbereda sig,  

• att ge svar på de frågor som berör människor mest, 
• att ge en samstämmig bild av vad som kan ske, 
• att identifiera kommunikationsbehov som ingen enskild aktör har ett tydligt 

ansvar för,  
• att berörda individer och grupper försöker förstå händelsen som en helhet. Det 

blir svårt om aktörerna kommunicerar enbart utifrån sitt eget ansvarsområde. 

Helhetssyn skapar goda förutsättningar för att samordna kriskommunikationen 
– att budskap från olika aktörer inte talar emot varandra. Det bidrar till att 
upprätthålla förtroendet för myndigheterna och beslutet att utrymma. 
Kommunikationssamordning sker i tre geografiska nivåer – lokalt 
(kommunerna), regionalt (länsstyrelserna) och nationellt (MSB och SSM).  
 
En förutsättning för att skydda allmänheten och få dem att förstå planerade och 
vidtagna skyddsåtgärder är en god kommunikation som bidrar till förståelse 
och efterlevnad. Därmed blir kommunikation en avgörande faktor för att 
skydda allmänhet och egendom vid en olycka. Därför behöver 
kommunikatören integreras i arbetet med att ta fram regionala planer redan 
från start. Det borgar dels för att ta fram hållbara planer men det skapar även 
möjlighet att påverka händelseutvecklingen. 
 
En detaljerad beskrivning hur detta kommunikationsarbete ska bedrivas 
beskrivs i bilaga 10.12. 
 

2.1 Förberedande analyser 
 

Arbetet med att planera kommunikationen till allmänheten vid en olycka bör 
utgå från analyser om hur respektive aktör förbereder allmänheten på bästa sätt 
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inför en kärnkraftsolycka. Syftet är att allmänheten vid en olycka ska anta ett 
beteende som underlättar genomförandet av skyddsåtgärder och minskar 
konsekvenserna för människor och egendom. På det sättet blir skyddet av 
allmänheten så effektivt som möjligt. Respektive aktör behöver därför skapa en 
bild av vad allmänheten ska göra utifrån aktörens verksamhetsansvar och vad 
allmänheten behöver veta för att kunna agera i linje med aktörsvisa 
uppmaningar och rekommendationer. Resultatet av analysen tillsammans med 
kommunikativa åtgärder bör dokumenteras i en plan eller strategi för 
kommunikation till allmänheten.  
 
En viktig del av arbetet är att identifiera behovs- och målgrupper för den 
planerade kommunikationen. Eftersom de olika skyddsåtgärderna är relativt 
okända bör kommunikationsplaneringen ta höjd för olika scenarion med 
kommunikativa anpassningar utifrån bland annat demografi, språk, geografiska 
områden och tillfälliga besökare (ex turister). Särskild vikt i 
kommunikationsplaneringen bör riktas mot olika riskgrupper såsom barn och 
gravida, men också mot grupper som har svårt att ta del av information eller av 
olika anledningar behöver hjälp vid en olycka. 
 
Olika kommunikationskanaler bör kartläggas och matchas mot olika behovs- 
och målgrupper. Att upprätthålla en mix av olika kommunikationskanaler 
kräver förplanering och omfattande bemanning och olika kompetenser. Utgå 
från att hela skalan av kanaler behöver aktiveras vid en olycka. Några av dem 
är kontaktcenter via telefoni, fältpersonal på utrymnings- och 
mottagningsplatser, återkommande presskonferenser och pressmeddelanden, 
sociala medier och egna webbplatser.  
 
Den förberedande planeringen bör innehålla inriktning om vem som är 
organisationens talespersoner. Ett förberett schema och platser för 
presskonferenser bidrar till att medierna och myndigheterna kan jobba 
strukturerat. Utgå från att en kärnkraftsolycka omedelbart är en internationell 
händelse med stort informationsbehov från hela världen. Det betyder att det 
ställs särskilda krav på talespersoner och struktur kring presskonferenser.     
Riskkommunikation innebär att allmänheten informeras om kända risker och 
hot som finns i närmiljön innan en olycka inträffar. Genom att förstå vilka 
konsekvenser dessa risker och hot kan få för individen och samhället öppnas 
möjligheten till egna förberedelser för att minska skadan.  
 
Kommunerna som är närmast medborgarna har ett viktigt uppdrag att hålla sina 
invånare informerade om vilka risker som finns och vilka konsekvenser en 
olycka kan medföra. Att det kan bli aktuellt med utrymning vid en 
kärnkraftsolycka ska finnas med i kommunernas riskkommunikation. Några 
saker som bör finnas med i den förebyggande riskkommunikationen är: 

• Möjliga risker som kan leda till en olycka. 
• Hur varningar och beslut från myndigheterna kommer att spridas. 
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• Lämpliga förberedelser om exempelvis utrustning och packning som kan 
underlätta vid utrymning, hemberedskap för att klara inomhusvistelse, när och 
hur man ska ta jod-tabletter och så vidare. 

• Information om hur kommunikation kommer att ske vid en olycka, platser för 
mottagning av utrymmande och upphämtningsplatser vart det går att få tag på 
jod och liknande.  

• Vilka möjligheter som finns till behovsanpassad hjälp. Exempelvis hur husdjur 
och produktionsdjur ska hanteras eller hjälp med transporter. 

2.2 Vid en olycka 
 
Vid en olycka ska allmänheten hållas informerad utan fördröjning. Initialt 
kommer det sannolikt finns många frågor från allmänheten som inte har något 
svar. Osäkerheten får inte motivera att kommunikationen till allmänheten 
dröjer.  
 
De första budskapen ska vara enkla att förstå och konkreta. Aktörer med olika 
ansvar vid en olycka bör ha förberedda planer för att snabbt informera om hur 
allmänheten kan skydda sig mot eventuella utsläpp av radioaktiva ämnen. 
Allmänheten behöver även snabbt få veta vad som har hänt och vad de ska göra 
för att skydda sig. Kommunikationen behöver även innehålla bland annat 
följande: 

• Vad som har hänt. 
• Vilka beslut om skyddsåtgärder som fattats och av vem. Dessa beslut bör också 

förklara på vilket sätt det ska skydda allmänheten.  
• Vilka områden  och riskgrupper som påverkas. Se till att förmedla kartor för att 

underlätta förståelse och om det finns några undantag, förklara i så fall varför.  
• Beskriv om det finns det några tidpunkter som allmänheten behöver förhålla sig 

till och den väntande händelseutvecklingen, när de kan väntas få mer 
information och så vidare.  

• Berätta vart de kan vända sig för mer information, stöd eller vilka 
mottagningsplatser för utrymmande som är öppna och vilken service som ges 
där. Beskriv syftet och vilka uppsamlingsplatser som är aktuella. 

• Hjälp allmänheten att få bäst skydd vid en olycka. Exempelvis vilka och när de 
ska ta jod, hur de kan skydda sig inomhus eller vad de ska ta med sig vid en 
utrymning. Vid en utrymning i den inre beredskapszonen är det de absolut 
nödvändigaste sakerna. Vid utrymning på grund av markbeläggning måste 
beslutet omhänderta vad människor får och bör ta med sig ur ett mer långsiktigt 
perspektiv. Klargör om det finns begränsningar för vad människor får ta med 
sig. 

• Uppmana till solidaritet – att hjälpa varandra. Samhällets resurser kommer 
behöva fokusera på de mest utsatta. 
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• Särskilt riktad kommunikation till dem som av olika anledningar inte kan skydda 
sig själva och behöver hjälp eller stöd. Lantbrukare med djur, människor som av 
olika anledningar behöver stöd (äldre, personer med funktionsvariationer osv) 
och arbetstagare i samhällsviktig verksamhet3 inom det utrymda området.  

2.3 Efter en olycka 
 

Efter en olycka ska allmänheten informeras om hur återställning och 
konsekvenserna efter en olycka kommer att hanteras. Fortsatt kommer det 
finnas frågor från allmänheten som inte har något svar. Därför är det viktigt att 
fortsätta arbeta med att få svar på frågor och inte låta kommunikationen till 
allmänheten dröja.  
 
Budskapen ska, precis som under en olycka vara enkla att förstå och konkreta. 
Aktörer med olika ansvar vid en olycka bör ha förberedda planer för att snabbt 
informera allmänheten om hur konsekvenserna av en olycka ska hanteras. 
Kommunikation med syfte att skynda på arbetet med en återgång till det nya 
normala. Allmänheten behöver även snabbt få veta vad de kan eller bör göra 
själva, vart de kan få hjälp och stöd samt hur de ska agera för att eventuellt 
fortsätta att skydda sig.  
 
 

2.4 Omvärldsbevakning 
 

Genom aktiv omvärldsbevakning kan aktörer med ansvar vid en olycka 
identifiera olika ämnen, teman eller frågeställningar som saknar svar eller 
information. Ämnen, teman och frågor som inte blir besvarade kan skapa 
”informationsvakuum” eller ”informationsluckor” som kan påverka 
händelseutvecklingen negativt. Dessa informationsluckor fungerar som 
grogrund för ryktesspridning eller informationspåverkan. Även fördröjd eller 
utebliven kommunikation från myndigheterna kan bidra till 
informationsluckor. Därför är det viktigt att alla aktörer har förmåga till 
strukturerad omvärldsbevakning. Resultatet av omvärldsbevakningen kan 
sedan bidra till täcka informationsluckorna.    
 

2.5 Kommunikation om införandet av förändrade beredskapszoner 
 

Beskrivs i bilaga 10.12 för förändrade beredskapszoner runt kärnkraftverken i 
Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. 

 
3 Se ny definition av samhällsviktig verksamhet 
https://www.msb.se/contentassets/75e789d780c741cd9c8621eac846ec21/uppdaterad-
definition-samhallsviktig-verksamhet.pdf 

https://www.msb.se/contentassets/75e789d780c741cd9c8621eac846ec21/uppdaterad-definition-samhallsviktig-verksamhet.pdf
https://www.msb.se/contentassets/75e789d780c741cd9c8621eac846ec21/uppdaterad-definition-samhallsviktig-verksamhet.pdf
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3. Förslag till beredskapszoner och planeringszoner  

3.1 Inledning 
I det här kapitlet redovisas det underlag som tagits fram inom delprojektet 
förslag till beredskapszoner och planeringszoner. Delprojektet har tagit 
utgångspunkt i ett flertal olika förändrade och tillkomna paragrafer i FSOn (se 
vidare beskrivning i avsnitt 1.3).  
 
I denna delprojektrapport redovisas förslag på inre och yttre beredskapszoner 
samt förslag på planeringszoner kring kärnkraftverken i Forsmark, Oskarshamn 
och Ringhals. Arbete med beredskapszonerna och planeringszonen kommer att 
pågå under 2021 för att fastställas senast 1 januari 2022 med tillhörande 
beslutsunderlag. Ytterligare samverkan med berörda aktörer som till exempel 
kommuner och länsstyrelser i angränsande län är därför nödvändig. 
 
De som deltagit i arbetet är Länsstyrelsen Kalmar, Uppsala och Halland 
tillsammans med representanter från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och 
Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB).   

3.2 Beredskapszoner kring kärnkraftverken 
 
Beredskapszoner är geografiska områden kring kärnkraftverken inom vilka 
åtgärder för att kunna hantera en olycka ska förberedas. Det ska finnas en inre 
beredskapszon med en ungefärlig utsträckning på 5 kilometer och en yttre 
beredskapszon med en ungefärlig utsträckning på 25 kilometer.  
 
I förslagen till utformning av beredskapszonerna har naturliga gränser i form 
av exempelvis järnvägar eller vägar använts i möjligaste mån. Skälet är bland 
annat att de som berörs enkelt ska kunna veta om de befinner sig i en 
beredskapszon eller inte men även att sådana gränser underlättar det operativa 
arbetet för räddningstjänst och polis, till exempel vid upprättandet av 
vägspärrar.4 
 
I förslagen till utformning av beredskapszoner har effektivitet varit en viktig 
faktor. I vissa fall är därför avståndet till kärnkraftverket kortare än den 
föreslagna utsträckningen och i andra fall tvärtom. Detta kan till exempel bero 

 
4 Översyn av beredskapszoner 2017:27, SSM 
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på om och var det gått att identifiera lämpliga gränser som beskrivs i stycket 
ovan.5 
 
I SSM:s rapport, 2017:27 Översyn av beredskapszoner, redovisades förslag till 
nya inre och yttre beredskapszoner runt kärnkraftverken av Länsstyrelserna, 
SSM och MSB. Dessa förslag har utgjort en utgångspunkt i föreliggande arbete 
och har i vissa fall reviderats.  
 
I avsnitten 3.2.1, 3.2.2 samt 3.2.3 redovisas den bearbetning av de inre och 
yttre beredskapszonerna för respektive kärnkraftverk som gjorts inom 
delprojektet. 
 

3.2.1 Kärnkraftverket i Forsmark 
 
Inre beredskapszon 
En översyn av gränsdragning har gjorts sedan rapporten 2017:27 Översyn av 
beredskapszoner. Gränsdragningen har ändrats för att förtydliga att hela 
Forsmarks bruk ingår i den inre beredskapszonen. Vidare ändras 
gränsdragningen till att följa Forsmarksån ut mot Kalleröfjärden, vilket medför 
att boende på Grynören och Kallerö omfattas av zonen.  
 
För den inre beredskapszonen gäller i övrigt samma ställningstagande som 
redovisades i rapporten 2017:27, Översyn av beredskapszoner:  

Gränsen för den inre beredskapszonen följer vägar där 
utgångspunkten är att boende på båda sidor om vägarna omfattas 
av samma beslut om skyddsåtgärder. Gränsdragningen ger 
möjlighet att spärra av den inre beredskapszonen på olika platser. 
Av särskild betydelse är att väg 76, som är den viktigaste 
transportleden i denna del av Uppsala län, kan hållas öppen om 
omständigheterna är sådana att det är lämpligt. Öarna utanför 
kustlinjen som definieras av inre beredskapszonen på fastlandet 
ingår också i zonen. Gräsö ingår inte i beredskapszonen. 6   

 
Yttre beredskapszon 
För den yttre beredskapszonen gäller fortfarande samma ställningstagande som 
redovisades i rapporten 2017:27, Översyn av beredskapszoner:  

Gränsen för den yttre beredskapszonen följer vägar. 
Utgångspunkten är att samhällen som ligger utmed vägarna ingår 
i zonen oavsett vilken sida om vägarna som samhällena är 
belägna. Öarna utanför kustlinjen som definieras inom den inre 
beredskapszonen på fastlandet ingår också i den yttre 
beredskapszonen. Inom den yttre beredskapszonen finns 

 
5 Översyn av beredskapszoner 2017:27, SSM 
6 Översyn av beredskapszoner 2017:27, SSM 
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samhällsviktig verksamhet för vilken särskild planläggning krävs 
vid beslut om skyddsåtgärder, till exempel sjukhuset i 
Östhammar och den kommunala servicen i Östhammar, Gimo, 
Österbybruk och Öregrund. 7  

 
Förslaget till inre och yttre beredskapszonen kring kärnkraftverket i Forsmark 
redovisas i Figur 1 samt i bilagorna 10.1 och 10.4. 

 

Figur 1 Förslag till inre och yttre beredskapszon kring kärnkraftverket i Forsmark 

 
 

 

 

 

 

 
7 Översyn av beredskapszoner 2017:27, SSM 
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3.2.2 Kärnkraftverket i Oskarshamn 
 
Inre beredskapszon 
En översyn av gränsdragning har gjorts sedan rapporten 2017:27 Översyn av 
beredskapszoner gavs ut. Då inre beredskapszonens utsträckning norr om 
kärnkraftverket hamnade på ett oskäligt långt avstånd föreslås en ny gräns för 
inre beredskapszonen. Detta innebär att bland annat Åkerholm nu inte ingår i 
den inre beredskapszonen.  
 
För den inre beredskapszonen gäller i övrigt samma ställningstagande som 
redovisades i rapporten 2017:27, Översyn av beredskapszoner:  

Gränsen för den inre beredskapszonen följer vägar där 
utgångspunkten är att boende på båda sidor om vägarna omfattas 
av samma beslut om skyddsåtgärder. I syfte att hitta lämpliga 
vägar är avståndet i vissa riktningar något längre än 5 km. Öarna 
utanför kustlinjen som definieras av den inre beredskapszonen på 
fastlandet ingår också i zonen. Både Clab och Äspölaboratoriet 
ligger i den inre beredskapszonen. För dessa verksamheter krävs 
särskilda planer för att delar av verksamheterna kan fortgå vid 
beslut om utrymning av inre beredskapszonen. 8 

 
 
Yttre beredskapszon 
För den yttre beredskapszonen gäller fortfarande samma ställningstagande som 
redovisades i rapporten 2017:27, Översyn av beredskapszoner:  

Gränsen för den yttre beredskapszonen följer också vägar. 
Utgångspunkten är att samhällen som ligger utmed vägarna ingår 
i zonen oavsett vilken sida om vägarna som samhällena är 
belägna. Den del av norra Öland som ligger inom att avstånd av 
cirka 30 km från kärnkraftverket ingår också i den yttre 
beredskapszonen. Öarna utanför kustlinjen som definieras av den 
yttre beredskapszonen på fastlandet och norra Öland ingår också i 
zonen. Inom den yttre beredskapszonen finns samhällsviktig 
verksamhet för vilken särskild planläggning krävs vid beslut om 
skyddsåtgärder, till exempel sjukhuset och den kommunala 
servicen i Oskarshamn. 9  

 
Förslaget till den inre och den yttre beredskapszonen kring kärnkraftverket i 
Oskarshamn redovisas i Figur 2 samt i bilagorna 10.2 och 10.5.   
 
 

 
8 Översyn av beredskapszoner 2017:27, SSM 
9 Översyn av beredskapszoner 2017:27, SSM 
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Figur 2 Förslag till inre och yttre beredskapszon kring kärnkraftverket i Oskarshamn 

 
 

3.2.3 Kärnkraftverket i Ringhals 
Inre beredskapszon 
För den inre beredskapszonen gäller fortfarande samma ställningstagande som 
redovisades i rapporten 2017:27, Översyn av beredskapszoner:  

Gränsen för den inre beredskapszonen följer i huvudsak 
Västkustbanan förbi Ringhals, vilket innebär att hela Väröhalvön 
omfattas. Järnvägen utgör en naturlig avgränsning som är lätt att 
både identifiera och kontrollera. Öarna utanför kustlinjen som 
definieras av den inre beredskapszonen på fastlandet ingår också i 
zonen. Inom den inre beredskapszonen finns två verksamheter 
som särskilt måste beaktas vid beslut om utrymning: en 
massaindustri och en nätstation. Nätstationen kan fjärrstyras vid 
behov. Företaget som driver massaindustrin har beredskapsplaner 
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som möjliggör grunddrift där endast en mindre del av 
personalstyrkan är kvar på anläggningen i skyddade utrymmen. 10  

Yttre beredskapszon 
För den yttre beredskapszonen gäller fortfarande samma ställningstagande som 
redovisades i rapporten 2017:27, Översyn av beredskapszoner:  

Gränsen för den yttre beredskapszonen följer vägar. 
Utgångspunkten är att samhällen som ligger utmed vägarna ingår 
i zonen oavsett vilken sida om vägarna som samhällena är 
belägna. Öarna som ligger utanför kustlinjen som definieras av 
den yttre beredskapszonen på fastlandet ingår också i zonen. 
Inom den yttre beredskapszonen finns samhällsviktig verksamhet 
för vilken särskild planläggning krävs vid beslut om 
skyddsåtgärder, till exempel sjukhusen i Varberg och 
Kungsbacka samt kommunal service i ett flertal samhällen. Yttre 
beredskapszonen kring kärnkraftverket i Ringhals berör två län, 
Hallands och Västra Götalands län. Detta kräver samverkan vid 
beslut om skyddsåtgärder så att inte länsgränsen i sig påverkar 
vilka skyddsåtgärder som vidtas för allmänheten. 11 

 
Förslaget till inre och yttre beredskapszonen kring kärnkraftverket i Ringhals 
redovisas i Figur 3 samt i bilagorna 10.3 och 10.6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 Översyn av beredskapszoner 2017:27, SSM 
11 Översyn av beredskapszoner 2017:27, SSM 
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Figur 3 Förslag till inre och yttre beredskapszon kring kärnkraftverket i Ringhals 
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3.3 Planeringszoner kring kärnkraftverken 
Kring kärnkraftverken ska det finnas en planeringszon med en utsträckning på 
cirka 100 kilometer.  
 
Med anledning av att det i vissa fall är svårt att ta fram en planeringszon 
genom att enbart följa kommungränser har vägledande principer och riktlinjer 
att förhålla sig till vid utformning av planeringszoner tagits fram. Att enbart 
följa kommungränser innebär att avstånden från kärnkraftverken blir onödigt 
stora eller, i vissa fall, för korta. För att i möjligaste mån tolka kravet på en 
planeringszon med en utsträckning på ca 100 km i Förordning (2003:789) om 
skydd mot olyckor, har nedanstående vägledande principer och riktlinjer legat 
till grund vid utformningen och som kopplar till de övergripande målen med 
förändrade beredskapszoner som redovisas i SSM:s rapport 2017:27. 
 
Krav och vägledande principer  
Grundförutsättning: Kravet i förordningen om ändring i Förordning 
(2003:789) om skydd mot olyckor är att det ska finnas en planeringszon på 
cirka 100 km från kärnkraftverket. 
 
Planeringszonerna som föreslås kommer huvudsakligen utgöras av hela 
kommuner. Nedanstående kategorisering har använts i arbetet för att i 
möjligaste mån behandla alla kommuner på samma sätt. 
 

• Kategori 1: Då hela kommunen ligger inom 100 km, ingår hela kommunen. 
 

• Kategori 2: Då större del av kommunen ligger inom 100 km utgår förslaget från 
kommungränser. Detta för att underlätta informationsspridning och möjliggöra 
effektiva insatser.  
 

• Kategori 3: När en liten del av kommunen ingår och kommungränsen hamnar på 
oskäligt långt avstånd ifrån kärnkraftverket har riktlinjerna nedan använts i 
utformningen av planeringszoner. 
 

o Riktlinjer vid utformning av planeringszonen enligt kategori 3 
 I de fall där liten del av kommunen berörs och där det inte är 

stora befolkningsmängder inom 100 km bör inte kommunen ingå 
i planeringszonen. 

 I de fall där kommuner har huvuddelen av befolkningen inom 
eller strax utanför 100 km bör kommunen ingå i planeringszonen.  

 I undantagsfall kan det finnas skäl att frångå principen om 
gränsdragning på kommunnivå och överväga att istället inkludera 
delar av en kommun om större del av befolkningen bor inom eller 
strax utanför 100 km. I detta fall då kommungränser inte används 
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är det viktigt att tänka på att utformningen av planeringszonen 
ska vara lätt att kommunicera. Gränsdragningen bör i detta fall i 
möjligaste mån följa naturliga gränser såsom järnvägar, vägar, 
vattendrag och städer. 

 
I avsnitten 3.3.1, 3.3.2 och 3.3.3 redovisas en beskrivning av hur respektive 
kärnkraftslän föreslår att planeringszonen ska se ut med utgångspunkt i de 
ovanstående vägledande principerna och riktlinjerna.  
 

3.3.1 Kärnkraftverket i Forsmark 
 

• Kategori 1: Då hela kommunen ligger inom 100 km, ingår hela kommunen. 
o Kommuner Uppsala län: Älvkarleby, Tierp, Östhammar, Uppsala, 

Knivsta och Heby  
o Kommuner Gävleborgs län: Gävle 
o Kommuner Stockholm län: Sigtuna  

 
• Kategori 2:  Då större del av kommunen ligger inom 100 km ska man så långt 

som det är möjligt utgå från kommungränser 

 
o Kommuner Uppsala län: Håbo  

Större delen av Håbo kommun ligger inom 100 km och därför 
inkluderas hela kommunen.  

o Kommuner Gävleborgs län: Sandviken  
De större tätorterna i Sandvikens kommun ligger inom 100 km. De 
tillkommande delarna utanför 100 km är glest befolkade och därför 
inkluderas hela Sandvikens kommun i planeringszonen.  

o Kommuner Stockholms län: Vallentuna 
Större delarna av Vallentuna kommun ligger inom 100 km.  
 

• Kategori 3: När en liten del av kommunen ingår och kommungränsen hamnar på 
oskäligt långt avstånd ifrån kärnkraftverket har riktlinjerna (se s. 26) använts i 
utformningen av planeringszoner. 
 
o Kommuner Uppsala län: Enköping  

Eftersom större delen av kommunens befolkning bor inom eller strax utanför 
100 km och det är svårt att avgränsa zonen med hjälp av andra geografiska 
landmärken, inkluderas hela Enköpings kommun.  
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o Kommuner Gävleborgs län: Ockelbo och Hofors.  
Ockelbo kommun: Ockelbo kommun ligger delvis inom 100 km från 
kärnkraftverket. Även centralorten och en stor del av befolkningen finns 
inom detta avstånd. Delar av kommunen sträcker sig dock förhållandevis 
långt utanför en 100-kilometerscirkel kring kärnkraftverket, och skulle därför 
kunna exkluderas från planeringszonen. Eftersom det är svårt att finna 
lämpliga alternativa gränsdragningar och eftersom det rör sig om 
glesbefolkade områden, bedöms dock nyttan av att kunna inkludera hela 
kommunen överväga eventuella ökade kostnader. Hela Ockelbo kommun 
ingår därför i planeringszonen.  
  
Hofors kommun: Då större delen av kommunens befolkning bor i närheten 
av 100 km inkluderas hela Hofors kommun.  

 
o Kommuner Stockholms län: Upplands Bro, Upplands Väsby, Österåker 

och Norrtälje  
o  

Norrtälje kommun ligger till största del inom 100 km med undantag av 
vissa skärgårdsöar vid Kobbfjärden, Svenska Högarna och Svenska Björn. 
Då det är svårt att avgränsa planeringszonen i skärgårdsområdet så 
inkluderas hela Norrtälje kommun i planeringszonen. Zonen utökas i och 
med detta till största delen över öppet vatten. Det är viktigt att Sjöfartsverket 
och Kustbevakningen tar med dessa områden i sin planering.  
 
Österåkers kommun:  Då Åkersberga tätort ligger strax utanför 100 km och 
huvuddelen av befolkningen i kommunen bor nära 100 km så inkluderas hela 
Österåkers kommun.  
 
Upplands Väsby kommun: Kommunen delas i mitten av 100 km.  Då det 
saknas andra geografiska kända landmärken som skulle kunna avgränsa 
planeringszonen, inkluderas hela Upplands Väsby kommun i 
planeringszonen. 
 
Upplands-Bro kommun: Strax under hälften av befolkningen i Upplands-
Bro bor inom 100 km. Centralorten Kungsängen ligger strax intill 100 km. 
E18 skulle kunna vara ett geografiskt landmärke som sätter gränsen för 
planeringszonens utbredning men då tätorten Bålsta då skulle hamna utanför 
zonen är inte detta ett bra alternativ. Därför inkluderas hela Upplands-Bro 
kommun i planeringszonen.  
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o Kommuner Dalarnas län: Avesta  
Avesta kommun: Strax under hälften av befolkningen i Avesta kommun bor 
inom 100 km. Tätorten Avesta ligger cirka en mil innanför 100 km. Därför 
inkluderas hela Avesta kommun i planeringszonen då det blir enklare 
planerings - och kommunikationsmässigt. 
 
 

o Kommuner Västmanlands län: Sala  
Sala kommun:  Strax under hälften av befolkningen i Sala kommun bor 
inom 100 km. Tätorten Sala ligger strax intill 100 km. Då huvuddelen av 
befolkningen i kommunen bor nära 100 km inkluderas hela Sala kommun i 
planeringszonen.  

 
 
Kommuner som inte inkluderas i planeringszonen: Söderhamn, Täby och Hedemora.  

o De delar av Söderhamns kommun som är innanför 100 km är till mesta 
delen glesbygd och öppet vatten och det är därför inte rimligt att hela 
kommunen ingår i planeringszonen. Därför ingår inte Söderhamns kommun i 
planeringszonen.  

o Mycket liten del av Täby kommun hamnar inom 100 km och därför 
exkluderas hela kommunen från planeringszonen.  

o Mycket liten del av Hedemora kommun hamnar inom 100 km (glesbygd) 
och därför exkluderas hela kommunen från planeringszonen.  

 
Förslaget till planeringszonen kring kärnkraftverket i Forsmark redovisas i 
Figur 4 samt i bilaga 10.7. 
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Figur 4 Övergripande bild av förslag på planeringszon runt kärnkraftverket i Forsmark  

 
 
 

3.3.2 Kärnkraftverket i Oskarshamn 

• Kategori 1: Då hela kommunen ligger inom 100 km, ingår hela kommunen. 
o Kommuner Kalmar län: Västervik, Vimmerby, Hultsfred, Högsby, 

Mönsterås, Oskarshamn 
 

• Kategori 2: Då större del av kommunen hamnar inom 100 km ska man så långt 
som det är möjligt utgå ifrån kommungränser. 
 

o Kommuner Kalmar län: Nybro, Kalmar, Borgholm, Mörbylånga 
o Gotland 
o Kommuner Östergötlands län: Valdemarsvik, Åtvidaberg, Kinda, Ydre   
o Kommuner Jönköpings län: Eksjö, Vetlanda, 
o Kommuner Kronobergs län: Uppvidinge 
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• Kategori 3:  När en liten del av kommunen ingår och kommungränsen hamnar 
på oskäligt långt avstånd ifrån kärnkraftverket har riktlinjerna (se s. 26) använts i 
utformningen av planeringszoner. 
 

o Kommuner Kalmar län: Emmaboda  
Att inkludera hela kommunen medför ett oskäligt långt avstånd från 
kärnkraftverket.  Därför föreslås att gränsdragningen för planeringszonen 
följer väg 28 norr ifrån, mot Eriksmåla och öster ut mot Nybro kommun.  

 
o Kommuner Kronobergs län: Lessebo  

Att inkludera hela kommunen medför ett oskäligt långt avstånd från 
kärnkraftverket.  Därför föreslås att gränsdragningen för 
planeringsavståndet följer väg 28, väster om Kosta.  

 
Kommuner som inte inkluderas i planeringszonen: 

o Kommuner Östergötlands län: Söderköpings kommun  
De delar av Söderköpings kommun som är innanför 100 km är till 
mesta delen glesbygd och öppet vatten och det är därför inte rimligt att 
hela kommunen ingår i planeringszonen. Därför ingår inte Söderköpings 
kommun i planeringszonen. 
 

o Kommuner Kronobergs län: Växjö kommun 
En mycket liten del av kommunen hamnar inom 100 km. Därför ingår 
inte Växjö kommun i planeringszonen 

 
 

Förslaget till planeringszonen kring kärnkraftverket i Oskarshamn redovisas i 
Figur 5 samt i bilaga 10.8. 
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Figur 5 Övergripande bild av förslag på planeringszon runt kärnkraftverket i Oskarshamn  

 
 

3.3.3 Kärnkraftverket i Ringhals 
 

• Kategori 1: Då hela kommunen ligger inom 100 km, ingår hela kommunen. 

o Kommuner Västra Götalands län: Tjörn, Kungälv, Ale, Öckerö, 
Göteborg, Partille, Lerum, Bollebygd, Borås, Mölndal, Härryda, Mark, 
Svenljunga  

o Kommuner Hallands län: Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad 
 

• Kategori 2: Då större del av kommunen hamnar inom 100 km ska man så långt 
som det är möjligt utgå ifrån kommungränser. 

o Kommuner Västra Götalands län: Stenungsund, Alingsås, Vårgårda, 
Tranemo 

o Kommuner Jönköpings län: Gislaved 
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o Kommuner Hallands län: Hylte 
 

• Kategori 3: När en liten del av kommunen ingår och kommungränsen hamnar på 
oskäligt långt avstånd ifrån kärnkraftverket har riktlinjerna (se s. 26) använts i 
utformningen av planeringszoner.12 
 

o Kommuner Västra Götalands län: Lilla Edet, Herrljunga, Ulricehamn  

Lilla Edets kommun: Tätorten och stora delar av Lilla Edets kommun 
ligger inom 100 km från kärnkraftverket, därför bör en gränsdragning 
göras så att delar av kommunen ingår i planeringszonen. Att inkludera 
hela kommunen medför ett oskäligt långt avstånd och är svårt att 
motivera på grund av kommunens utsträckning i nordlig riktning. 
Gränsdragningen bör göras strax norr om tätorten Lilla Edet.  

Herrljunga kommun: Herrljunga kommun bör helt eller delvis 
inkluderas i planeringszonen eftersom en betydande del ligger inom 100 
km från kärnkraftverket. Tätorten Herrljunga ligger strax utanför 100 km 
och en inkludering av tätorten talar för att hela kommunen ska ingå. Ett 
förslag kan först ges efter vidare diskussioner och överläggningar. 

  
Ulricehamns kommun:  Kommunen är till ytan en stor kommun och en 
betydande del samt tätorten Ulricehamn hamnar inom 100 km från 
kärnkraftverket. Att inkludera hela kommunen medför ett oskäligt långt 
avstånd. En gränsdragning bör därför göras för att inte inkludera hela 
kommunen. Förslag på gränsdragning kan först ges efter mer ingående 
granskningar.  

 

o Kommuner Jönköpings län: Gnosjö, Värnamo 

Gnosjö kommun: Kommunen bör helt eller delvis inkluderas i 
planeringszonen eftersom en betydande del ligger inom 100 km från 
kärnkraftverket. Finns det naturliga gränsdragningar för att inte inkludera 
hela kommunen kan det vara att föredra. Ett förslag på gränsdragning 
kan först ges efter vidare diskussioner och överläggningar. 

Värnamo kommun: Kommunen bör endast delvis eller inte alls 
inkluderas i planeringszonen. Att inkludera hela kommunen medför ett 

 
12 Kommunerna som presenteras i kategori 3 utgör ett underlag som ska användas vid fortsatt 
arbete för att ge förslag på exakt utformning av planeringszonen. 
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oskäligt långt avstånd. Gränsdragningen bör göras efter naturliga 
gränsdragningar öster om Bredaryd eller Forsheda.  

 

o Kommuner Kronobergs län: Ljungby 

Ljungby kommun: En betydande del av kommunen ligger inom 100 km 
från kärnkraftverket och bör därför delvis ingå i planeringszonen. Att 
inkludera hela kommunen hade inneburit ett oskäligt långt avstånd. En 
gränsdragning bör ske väster om sjön Bolmen för att sedan följa väg 25 
eller andra naturliga avgränsningar.  

 
o Kommuner Hallands län: Laholms kommun 

En mindre del av Laholms kommun ligger inom 100 km från 
kärnkraftverket men en betydande mängd av befolkningen bor innanför 
eller på gränsen i form av tätorten Laholm. Att inkludera hela kommunen 
kan innebära ett oskäligt långt avstånd. Ett förslag på gränsdragning eller 
ett helt inkluderande av kommunen kan först ges efter vidare 
diskussioner och överläggningar. 

o Kommuner Skåne län:  Båstads kommun 

En mindre del av Båstad kommun ligger inom 100 km från 
kärnkraftverket men en betydande mängd av befolkningen bor på 
gränsen i form av tätorten Båstad. Ett förslag på gränsdragning eller ett 
helt inkluderande av kommunen kan först ges efter vidare diskussioner 
och överläggningar. 

 

Kommuner som inte inkluderas i planeringszonen: 

o Västra Götalands län: Orust, Uddevalla, Trollhättan och Essunga 

Orust kommun: Endast en mindre del av kommunen i söder omfattas av 
en 100-kilometerscirkel från kärnkraftverket. Därför bör 
kommungränsen mot Tjörn samt Stigfjorden ses som en naturlig 
avgränsning och Orust kommun exkluderas.  

Uddevalla kommun: Endast en mindre del av kommunen omfattas av 
en 100-kilometerscirkel från kärnkraftverket. Uddevalla kommun bör 
därför inte omfattas av planeringszonen.  

Trollhättans kommun: Endast en mindre del av kommunen omfattas av 
en 100-kilometerscirkel från kärnkraftverket. Majoriteten av 
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befolkningen bor i tätorten Trollhättan i de norra delarna av kommunen 
medan den södra delen som påverkas är mer glesbefolkad.  Trollhättans 
kommun bör därför inte omfattas av planeringszonen. 

Essunga kommun: Endast mindre del av kommunen omfattas av en 
100-kilometerscirkel från kärnkraftverket. Essunga kommun bör därför 
inte omfattas av planeringszonen. 

 
 
Förslaget till planeringszonen kring kärnkraftverket i Ringhals redovisas i 
Figur 6 samt i bilaga 10.9. 
 
Figur 6 Övergripande bild av förslag på planeringszon runt kärnkraftverket Ringhals  
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3.4 Kommunikation kring förändrade beredskapszoner och 
planeringszoner.   

 
Förändringen av beredskapszoner och införandet av planeringszoner medför 
behov av att beskriva var gränserna går och varför zoner och avstånd ser ut på 
ett visst sätt. Det är även viktigt att ta fram tillgängliga kartor och underlag som 
gör det enkelt att förstå var gränserna går och vilka som innefattas. 
 
Den geografiska förändringen av beredskaps- och planeringszonerna innebär 
att förberedda skyddsåtgärder omfattar betydligt fler människor och 
verksamheter jämfört med tidigare. Antalet berörda hushåll mångdubblas i alla 
kärnkraftslänen. Största ökningen sker i anslutning till Ringhals som har flest 
människor inom beredskaps- och planeringszonerna.  
 
Människor som bor i området 12-15 kilometer från kärnkraftverket har sedan 
tidigare kännedom om av vad det innebär att bo och leva i en beredskapszon. 
Förändringen av beredskapszonerna innebär att dessa hushåll behöver ha 
förnyad information. Det finns vissa likheter i den tidigare 
beredskapsplaneringen, men också planering som är ny eller förändrad. Nytt är 
bland annat att den inre beredskapszon (12-15 km) ersätts av en inre (5 km) 
och en yttre (25 km) beredskapszon. Särskilt hushåll i den förändrade inre 
beredskapszonen behöver ha kunskap om att skyddsåtgärden utrymning 
innebär att de behöver lämna sina hem inom några timmar efter larmet.     
 
Före en olycka 
För att göra det tydligt var gränserna går för de olika beredskaps- och 
planeringszonerna bör regionala planer innehålla; 
Tydliga kartor som visar på gränser för zonerna och planeringsavstånden. 
 
Under en olycka 
Vid en kärnkraftsolycka är det viktigt att snabbt kunna leverera tillgängliga och tydliga 
kartor över vilka områden som påverkats av olyckan och i vilka områden som det 
vidtagits eller föreslagits skyddsåtgärder. 

Efter en olycka 
Efter olyckan är det fortsatt viktig att kunna leverera kartunderlag som visar på 
konsekvenserna av olyckan och inom vilka områden det förekommit nedfall och hur 
planering för saneringsarbetet ser ut. 
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4. Utrymning av inre och yttre beredskapszonen  

4.1 Inledning 
I det här kapitlet redovisas det underlag som tagits fram inom delprojektet 
utrymning av inre och yttre beredskapszonen. Delprojektet har tagit 
utgångspunkt i ett flertal olika förändrade och tillkomna paragrafer i FSOn (se 
vidare beskrivning i avsnitt 1.3).  
 
Underlaget som presenteras här är ett stöd för planering av utrymning i den 
inre beredskapszonen och utrymning i den yttre beredskapszonen. Underlaget 
ska bidra till att planerna oavsett län har samma utgångpunkter och strategiska 
grunder. Underlaget ska inte ses som ett färdigt verktyg att använda för att ta 
fram en färdigutvecklad utrymningsplan, utan snarare ge ett ingångsvärde för 
fortsatt utveckling av utrymningsförmågan i länen. 
 
Arbetet har bedrivits i projektform och skett via kontinuerliga digitala möten 
och två digitala workshops. Nio stycken delprojektmöten och två workshops 
har genomförts. Workshoptillfällena berörde utrymning respektive 
personsanering. Förslag och slutsatser i rapporten bygger bland annat på vad 
som framkom under dessa workshops. En stor del av underlaget har inhämtats 
från remissversionen av Handbok Storskalig utrymning från MSB13.  
 
De aktörer som permanent har deltagit i delprojektet är Länsstyrelserna i 
Uppsala, Halland, Kalmar, Strålsäkerhetsmyndigheten och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap.  
 
Följande aktörer har deltagit på workshop om utrymning: 

• Länsstyrelser i föreslagna planeringszoner runt kärnkraftverken i Halland, 
Kalmar och Uppsala 

• Urval av kommuner och presumtiva räddningsledare från samtliga län som 
berörs av planeringszonerna 

• Polismyndigheten 
• Trafikverket  
• Strålsäkerhetsmyndigheten 
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

 
Följande aktörer har deltagit på workshop om personsanering: 

• Länsstyrelsen Halland, Kalmar, Uppsala och Västra Götaland 
• Regioner i kärnkraftslänen 

 
13 Handboken färdigställs under 2021, MSB 
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• Göteborgs Universitet 
• Akademiska Sjukhuset Uppsala 
• Västra Götalandsregionen 
• Socialstyrelsen 
• Strålsäkerhetsmyndigheten 
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

 
4.1.1 Avgränsningar 

Underlagets fokus ligger i utrymning och mottagning ur ett kortare perspektiv 
som skyndsam utrymning före ett utsläpp och inte på utrymning ur ett längre 
utdraget perspektiv. Likaså har fokus i delprojektet inte varit skedet efter en 
utrymning, som tex återflytt och ekonomisk ersättning. 
 
Delprojektet har tagit hänsyn till remissversionen av Handbok Storskalig 
utrymning från MSB till den grad som ansetts vara nödvändig för att förbereda 
en utrymning vid en kärnkraftsolycka, genom att bland annat ensa begrepp och 
metodik. 
 
Utrymning till sjöss har inte behandlats i delprojektet i någon större 
utsträckning. Inom delprojektet har det dock konstaterats att sjöplaner och 
dylikt kommer se olika ut utifrån geografiska förutsättningar och det är ett 
utvecklingsarbete. 

4.2 Förutsättningar för utrymning 
I det här avsnittet redovisas legala förutsättningar, hantering av samhällsviktig 
verksamhet, information till allmänheten innan, under och efter en utrymning. 
 

4.2.1 Lag och förordning 
Nedan beskrivs ett urval av lagar och förordningar som särskilt belyser 
storskalig utrymning och är av vikt för hela avsnitt 4. 
 
Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och förordningen (2003:789) om 
skydd mot olyckor 
Reglerar bland annat enskildas, kommunens och statens skyldigheter vilket 
inkluderar räddningstjänst både i fred och under krig. Räddningsledaren i en 
kommunal eller statlig räddningsinsats kan fatta beslut om utrymning enligt 
denna lag. Räddningsledaren kan i samband med insats begära stöd från annan 
kommun eller statlig myndighet. Kommuner och statliga myndigheter har en 
långtgående skyldighet att bistå så länge det inte allvarligt hindrar deras 
vanliga verksamhet.  
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Den som med stöd av lagen har beslutat om avspärrning eller utrymning, ska i 
skälig omfattning hjälpa till med att ordna uppehälle för dem som till följd av 
åtgärden är i behov av det. Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs 
vid utrymning. 
 
Förordningen reglerar varningsanordningar för befolkningen och utrymning 
vid kärnkraftsolycka. Länsstyrelsen ska i de län som har kärnkraftverk upprätta 
ett program för räddningstjänsten där utrymning ingår.  
 
Fordras omfattande räddningsinsatser i kommunal räddningstjänst, får 
länsstyrelsen ta över ansvaret för räddningstjänsten i de kommuner som berörs 
av insatserna. Om räddningsinsatserna även innefattar statlig räddningstjänst, 
ska länsstyrelsen ansvara för att räddningsinsatserna samordnas. 
 
Lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker 
från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en 
allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser 
av en kommun eller ett landsting, 4§. Vidare ska kommuner enligt 7§ inom sitt 
geografiska område i fråga om extraordinära händelser i fredstid verka för att: 
• olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och 

förberedelsearbetet 
• de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse 

samordnas 
• informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas. 

En händelse som leder till en storskalig utrymning bör uppfylla kriterierna för 
att utgöra en extraordinär händelse varför denna lag bör beaktas i planeringen 
för storskalig utrymning.  
 
Förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga 
myndigheters åtgärder vid höjd beredskap 
Varje länsstyrelse ska enligt 6 och 8§§ vara en sammanhållande funktion 
mellan lokala aktörer och den nationella nivån inom sitt geografiska område i 
fråga om sådana situationer som bland annat:  
• uppstår hastigt, oväntat och utan förvarning, eller en situation där det finns ett hot 

eller en risk att ett sådant läge kan komma att uppstå, 
• situationer som kräver brådskande beslut och samverkan med andra aktörer och/eller  
• handlar om att upprätthålla de mest nödvändiga funktionerna i samhällsviktig 

verksamhet 

De situationer och uppdrag som framgår av ovan bedöms vara i linje med de 
händelser som leder till storskalig utrymning och det planeringsarbete som bör 
genomföras.  
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Djurskyddslagen (2018:1192) 
Djur ska behandlas väl, skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. De har 
också bland annat rätt till foder, dricksvatten, och tillsyn, samt att kunna utföra 
sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras 
välbefinnande (naturligt beteende). Det innebär att om alternativet är att djur 
riskerar att skadas allvarligt eller på annat sätt utsättas för lidande om de finns 
kvar i ett drabbat område så kan en förflyttning accepteras även om djuren i 
normalfallet inte skulle ha transporterats till mottagningsplatser och djurstallar 
som inte uppfyller alla tekniska krav på djurvälfärd. Korrekt utförd avlivning är 
också ett fullgott alternativ till utrymning för att skydda djur från lidande. 
 
Jordbruksverket konstaterar att det kan behöva föras en diskussion om de 
juridiska aspekterna av att göra en sådan tolkning. Det finns ännu ingen 
nödklausul i djurskyddslagstiftningen, varken nationellt eller i EU-
lagstiftningen, som gör att undantag (t.ex. från kraven i  
transportlagstiftningen) är tillåtna i krissituationer. Jordbruksverket anser att en 
sådan nödklausul bör införas i djurskyddslagen. 
 
Polislagen (1984:387) 
Lagen reglerar polisverksamhetens syfte som är att främja rättvisa och 
trygghet, upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra 
allmänheten skydd och annan hjälp. Lagen ger Polismyndigheten, eller i 
brådskande fall polisman, rätt att beordra en utrymning om ett brott innebär en 
allvarlig fara för liv och hälsa. Även användning av våld för att bistå i någons 
myndighetsutövning regleras. 
 
Förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet 
Förordningen reglerar Försvarsmaktens stöd till statliga myndigheter, 
kommuner, regioner och enskilda. Försvarsmakten får lämna stöd om 
Försvarsmakten har resurser som är lämpliga för uppgiften och det inte 
allvarligt hindrar dess ordinarie verksamhet eller dess medverkan enligt lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor. När stöd lämnas enligt denna förordning får 
Försvarsmaktens personal inte användas i situationer där det finns risk för att 
den kan komma att bruka tvång eller våld mot enskilda. Personalen får heller 
inte utsättas för inte obetydlig risk för skada. Försvarsmakten skall ta ut 
avgifter för stöd. Full kostnadstäckning skall uppnås, om inte stödet lämnas till 
en annan statlig myndighet. 
 
Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
Denna lag innehåller bestämmelser om hur hälso- och sjukvårdsverksamhet ska 
organiseras och bedrivas. Lagen gäller för samtliga vårdgivare samt regioner 
och kommuner som huvudmän.  
 
Enligt 3 § ska regionen erbjuda öppen vård åt den som omfattas av en annan 
regions ansvar för hälso- och sjukvård. En sådan patient omfattas inte av 
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regionens vårdgaranti enligt 9 kap. 1 §. I övrigt ska vården ges på samma 
villkor som de villkor som gäller för de egna invånarna.  
 
Om patienten omfattas av en annan regions ansvar för hälso- och sjukvård 
enligt 1 §, svarar den regionen för kostnaderna för vård som patienten ges med 
stöd av första stycket. Detta gäller dock inte om den regionen ställer krav på 
remiss för vården och dessa remissregler inte följs. Lag (2019:973). 
 
Socialtjänstlagen (2001:453) 
Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta 
ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver enligt denna 
lag. Det reglerar även ansvarsfördelningen mellan kommuner.  
 

4.2.2 Roller och ansvar 
Nedan beskrivs ett antal aktörer som har roller och ansvar kopplat till både 
planering och genomförande av utrymning vid en kärnkraftsolycka. I 
remissversionen av Handbok Storskalig utrymning från MSB finns en 
sammanställning av fler aktörer som i olika delar kan involveras14.  
 
Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen har i uppgift att vidta de åtgärder som krävs för att skydda 
människor i det egna länet från skadlig inverkan av joniserande strålning vid en 
kärnkraftsolycka.  
 
Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor är det länsstyrelsens ansvar att 
leda och samordna räddningstjänsten vid en kärnkraftsolycka, och 
räddningsledaren fattar således beslut om skyddsåtgärder. Vidare har 
länsstyrelsen ansvar för att information samordnas och förmedlas till utrymda 
samt bistår med stöd för planering av mottagning och inkvartering.  
 
Kommunerna 
Vid en kärnkraftsolycka ska kommunerna säkerställa driften av den 
verksamhet som kommunerna bedriver och som anses vara samhällsviktig. 
Kommunerna har dessutom ett geografiskt områdesansvar på lokal nivå, som 
innebär att de ska verka för att åtgärder som vidtas av olika aktörer inför och 
under en extraordinär händelse samordnas och ge information till 
kommuninvånare. Även hantering av kommunal hälso- och sjukvård ingår. 
 
Kommunen har vidare vid utrymning till uppgift att bistå Länsstyrelsen med 
upprättande av utrymningsplatser och ordna mottagning samt inkvartering av 
utrymda.  
 

 
14 Remissversionen av Handbok Storskalig utrymning från MSB Handbok Storskalig 
utrymning – del 1 grunder (kap 2.5 – Aktörer) 
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Polismyndigheten 
Polisen har en central roll vid genomförandet av utrymning och verkställer 
utrymningsbeslutet som länsstyrelsen fattat. Polisens uppgifter är främst att 
spärra av vägar, trafikdirigera, hålla ordning och säkerhet, bevaka utrymda 
områden samt registrera utrymda. En del av registreringen är att bemanna 
stationen för registrering på utrymningsplatser. Polisen kan dessutom 
kompletteringsvarna med högtalare vid larm på kärnkraftverket.  
Polisen har informerat att de nu ser över rekommendationerna i FAP206-1 som 
innefattar polisens roll och ansvar vid en kärnkraftsolycka då innehållet inte 
anses vara relevant utifrån dagens förutsättningar. I stort handlar det om att 
Polismyndigheten inte ensamma verkställer en utrymning som fastställts av 
Länsstyrelsen, utan är räddningsledaren behjälpliga vid utrymning. 
 
Länsstyrelsen uppmanas att istället utgå ifrån Lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor och då särskilt: 

- 3 §   Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs vid ingrepp enligt 2 § 
- 8 a §   Om det vid omfattande kommunala räddningsinsatser finns ett konkurrerande 

behov av förstärkningsresurser får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, på 
begäran av en eller flera räddningschefer, prioritera och fördela tillgängliga resurser. 
 
Myndigheten får begära att statliga myndigheter och kommuner ska lämna 
upplysningar om vilka resurser de har tillgängliga och att de ska delta i 
räddningsinsatsen med dessa. En statlig myndighet eller en kommun är skyldig att 
delta endast om det inte allvarligt hindrar myndighetens eller kommunens vanliga 
verksamhet. Lag (2020:882). 

Det finns behov att polisen och länsstyrelserna framöver kommer överens och 
tydliggör polisens roll och ansvar. 
 
Trafikverket 
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, 
järnvägstrafik, sjöfartstrafik och luftfartstrafik samt för byggande och drift av 
statliga vägar och järnvägar. 

I utrymningen stödjer Trafikverket bland annat med att hantera trafikflödet för 
utrymningsvägar, omledning/avspärrning/trafikinformation/vägvisning av 
trafikflödet på vägar och järnvägar som berörs i ett utrymningsområde.  

Kustbevakningen 
Kustbevakningen är räddningsledaren behjälpliga med att stödja 
räddningsinsatsen ute till sjöss. Exempel på stöd är att kunna varna och 
utrymma de som vistas vid kusten, på öar och till sjöss, samt att även spärra av 
och leda om sjötrafik vid ett befarat eller inträffat haveri vid ett kärnkraftverk.  
 
Det kräver även samverkan med Sjöfartsverket för att de ska kunna informera 
Sjötrafik genom kanaler för kommunikation såsom NAVTEX, via SWEDEN 
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TRAFFIC, JRCC vid sjö- och flygräddningsinsats. Sjöfartsverket äger och 
arbetar i Kustradionätet.  
 
Regionen 
Regionerna ansvarar för hälso- och sjukvård samt i flesta fall för 
kollektivtrafiken. Vid utrymning behöver regionen bland annat kunna 
upprätthålla katastrofmedicinsk beredskap, omorganisera och förstärka 
sjukvården och bistå med bussar för transport av utrymda. Även andra 
transportbolag som inte tillhör Regionen bör inkluderas i planeringen.   
 
Regionen bör ha en planering för flytt av patienter från sjukhus eller andra 
vårdinrättningar som regionen ansvarar för och som ligger inom områden som 
kan komma att utrymmas. 
 
Försvarsmakten 
Försvarsmakten kan vid begäran ge stöd till insatser som definierats som 
räddningstjänst inom LSO så länge det inte allvarligt hindrar den ordinarie 
verksamheten. I Halland bistår hemvärnsbataljoner med stöd för polisen och 
kommunen vid utrymning.  

Strålsäkerhetsmyndigheten 
Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd, 
kärnsäkerhet och nukleär icke-spridning. 
 
SSM är en expertmyndighet inom bland annat strålskyddsberedskap och utgör 
ett viktigt stöd för räddningsledaren vid beslut om skyddsåtgärder.  
 
Jordbruksverket 
Jordbruksverket är en expertmyndighet inom främst jordbruk och 
landsbygdsutveckling. Vid en utrymning ska Jordbruksverket i första hand 
stödja länsstyrelsen i frågor som rör hantering och påverkan på djur och 
djurhållning. 
 
Livsmedelsverket 
Livsmedelsverket är en expertmyndighet och viktig samverkanspartner vad  
gäller livsmedel- och dricksvattenförsörjning. 
 

4.2.3 Samhällsviktig verksamhet i samband med utrymning 
I den inre beredskapszonen bör det finnas en åtgärdsplan för all samhällsviktig 
verksamhet och andra verksamheter som kan få konsekvenser vid en 
utrymning, dvs en kontinuitetsplanering. I analysarbetet är utgångspunkten att 
om anläggningarna antingen klarar av att utrymmas på kort tid, det vill säga att 
det finns möjlighet att stänga och lämna anläggningen, eller om anläggningen 
behöver fortsätt vara i drift med bemanning. Kan inte anläggningen stängas bör 
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verksamheten ha en plan förberedd för ett sådant scenario som aktörerna 
känner till.  
 
I den yttre beredskapszonen ska liknande kartläggningen och analysarbete 
göras. Skillnaden från verksamheter i den inre beredskapszonen är att inte alla 
verksamheterna kommer att behöva utrymmas lika skyndsamt, men det 
kommer trots allt behövas en åtgärdsplan för om verksamheten utryms 
alternativt inte kan utrymmas. Det är viktigt att se över vilka funktioner som 
behöver finnas i samhället för att samhällsviktiga verksamheter ska kunna 
fortgå. Det finns exempel på erfarenheter från pågående pandemi då 
sjukhuspersonal jobbar men inte kan göra det utan exempelvis barnomsorg. Att 
utrymning av svårflyttade verksamheter, till exempel sjukhus, högst troligt inte 
kommer kunna genomföras på kortare tid så kan det inte uteslutas att en 
utrymning ändå kan ske i ett senare skede efter ett eventuellt utsläpp. För de 
verksamheter som inte kan stängas ner på kort sikt eller inte alls, behövs en 
plan för hur man hanterar verksamheten vid en kärnkraftsolycka.   
 
Arbetsmiljön i en radiologisk nödsituation är en svår utmaning för den personal 
som måste stanna kvar vid en utrymning. De som måste vara kvar blir 
arbetstagare i en radiologisk nödsituation och det förutsätter att utbildning, 
skyddskläder, arbetsrutiner etc. behöver förberedas. Det kan även bli svårt att 
kommunicera vilka som ska stanna kvar vid en utrymning och varför de då 
behövs för att fortsatt hålla verksamheterna i drift. Arbetsgivaren har ansvaret 
att ge arbetstagare nödvändig utbildning och utrustning för att kunna bemanna 
verksamheter som inte kan utrymmas. För de som är arbetstagare i en 
radiologisk nödsituation gäller inte dosgränser utan referensnivåer där dessa 
ska sättas i enlighet med de värden som anges i strålskyddsförordningen15. Det 
råder dock frivillighet för arbetstagare i radiologiska nödsituationer vid en årlig 
stråldos på över 20 mSv. Ett förslag på hur man kan kartlägga detta och 
därefter tillsammans med verksamheterna se över arbetsmiljöansvaret: 

• Samhällsviktig verksamhet som minskar eller upphör på grund av att ingen bor 
kvar. 

• Sådant som behöver finnas kvar men som kan flytta. 
• Sådant som inte kan flytta såsom seveso-anläggningar och VA-teknisk 

försörjning. 
 

Vid en utrymning av samhällsviktig verksamhet är det viktigt att information 
når ut till allmänheten inom närområdet om vilka samhällsviktiga verksamheter 
som stängs eller omplaceras. 
 

 
15 Framtagande av en föreskrift om strålskydd för arbetstagare vid radiologiska 
nödsituationer pågår hos SSM 
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När Länsstyrelsen påbörjar arbetet med att kartlägga och analysera samhällsviktiga 
verksamheter i zonerna så bör det samköras ihop med det arbete som görs i 
totalförsvarsplaneringen. 

4.3 Plan för utrymning 
I det här avsnittet presenteras vad som generellt behöver tas i beaktning för att 
ta fram en utrymningsplan. Sedan följer två avsnitt om vad som särskilt 
behöver beaktas vid framtagande av utrymningsplan för den inre och yttre 
beredskapszonen.  
 
I framtagandet av utrymningsplanen är det viktigt att först titta på en kortvarig 
och akut fas av utrymningsplaneringen. Utrymningsfasen bör vara planerad i 
detalj så långt det är möjligt. En utrymning som varar en till några veckor bör 
planeras och genomföras innan en långvarig utrymning upp till flera månader 
och längre kan påbörjas.  
 
Det finns flera faktorer som avgör om en utrymning blir lyckosam eller inte. En 
viktig faktor är att aktörerna känner till vad som förväntas av dem vid ett 
utrymningsbeslut. Utrymning ska därför förberedas i den inre och yttre 
beredskapszonen. Det är viktigt att understryka att utrymning av inre 
beredskapszonen ska prioriteras framför utrymning av den yttre 
beredskapszonen. Tröskeln bör vara något lägre för beslut om utrymning i ett 
tidigt skede i inre beredskapszonen jämfört med utrymning i den yttre 
beredskapszonen. Ett beslut om utrymning av den inre beredskapszonen kan 
genomföras i ett förebyggande syfte som en försiktighetsåtgärd för att 
underlätta krishanteringen om situationen skulle förvärras och för att kunna 
undvika allvarliga deterministiska hälsoeffekter oavsett hur situationen 
utvecklas. 
 
Det som skiljer sig mest i beredskapszonerna är tidsaspekterna (4 respektive 12 
timmar) och som nämnts möjligheten att prioritera utrymning av inre 
beredskapszonen först. I rapporten om ”Översyn av beredskapszoner” anges 
att16: Om det finns tidig information om en störning på kärnkraftverket och 
förutsättningarna i övrigt medger att utrymning kan genomföras, bör 
planeringen möjliggöra att de områden som ligger i förväntad vindriktning ut 
till cirka 25 km kan utrymmas inom 12 timmar efter beslut från 
räddningsledaren.  
 
Planen bör utgå ifrån geografiska förutsättningar och beskriva hur utrymningen 
ska genomföras strategiskt och operativt.  
 

 
16 Översyn av beredskapszoner 2017:27, SSM 
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När en utrymningsplan är framtagen är det viktigt att berörda aktörer övar, 
utbildas och utvärderar utrymningsförmågan för att kunna utveckla 
utrymningsplanerna på sikt.  
 
 

4.3.1 Samverkan vid framtagande av utrymningsplan 
I förberedelsearbetet behöver länsstyrelsen samverka med ett antal aktörer och 
förslagsvis följa planeringsstödet17. Nedan listas de aktörer som bör medverka i 
utrymningsplaneringen och behovet anpassas utifrån geografiska 
förutsättningar och upparbetade rutiner för samverkan och ledning i länen: 
 

- Länsstyrelsen i kärnkraftslänen  
- Angränsande länsstyrelser  
- Kommun i den inre beredskapszonen 
- Kommuner i den yttre beredskapszonen  
- Utvalda kommuner i planeringszonen 
- Polismyndigheten 
- Försvarsmakten 
- Trafikverket 
- Transportbolag/kollektivtrafik 
- Regionen 
- Kustbevakningen 
- Sjöfartsverket 
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
- Strålsäkerhetsmyndigheten 
- Jordbruksverket 
- Livsmedelsverket 

4.3.2 Utrymningsplanens innehåll  
 
En utrymningsplan bör innehålla följande delar18: 

1. Kartläggning av området 
Det första steget i utrymningsplanen är att börja kartlägga den inre och yttre 
beredskapszonen. Det finns ett antal områden som bör kartläggas19: 
 
Geografi, såsom vattendrag (åar, sjöar eller sankmarker), bebyggelser (städer, 
byar, samhällen), infrastruktur (vägar, järnvägar, elsystem, gassystem, 
radiomaster etc.), samhällsviktiga verksamheter (viktig för samhällets 

 
17 Remissversionen av Handbok Storskalig utrymning från MSB (Planeringsstöd)  
18 Mall –Utrymningsplan  
19 Remissversionen av Handbok Storskalig utrymning från MSB – del 1 grunder (kap 2.7 – 
Kartlägga området) 
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funktionalitet och sammanfaller delvis med infrastrukturen) och andra 
verksamheter (äldreboenden, jordbruk med stora besättningar, häkten).  
 
Här ingår även vattentäkter och säkerställande av fungerande 
dricksvattenproduktion, samt jordbruk med fungerande livsmedelsproduktion. 
 
Länets risk- och sårbarhetsanalys (samhällsviktig verksamhet), såsom 
industrier med farliga ämnen, översvämningshotade områden och identifierade 
risker i länet. Avgör om verksamheten kan stängas alternativt flyttas eller 
behöver verksamheten ha en plan för att kunna säkerställa fortsatt drift. 
 
Demografi, såsom befolkningsmängd (för att kunna bedöma hur många som 
kommer beröras av en utrymning) och personer med särskilt hjälpbehov (för att 
bedöma hur många som kommer behöva hjälp att utrymma). Det är svårt att ta 
fram exakta uppgifter, då befolkningen omsätts i hög takt, men det ger en 
fingervisning om hur många uppsamlingsplatser, utrymningsplatser och 
mottagningsplatser som kan komma att behöva upprättas. För att kunna hålla 
befolkningsmängden uppdaterad kontinuerligt, skulle man kunna se över 
möjligheten att dela GIS-skikt med kommunerna och att de håller detta 
uppdaterat. Man behöver även ta hänsyn till tillfälliga besökare, speciellt under 
sommartid. 
 
Utifrån befolkningsunderlaget behöver länsstyrelserna även ta fram en 
kommunikationsplan som är anpassat till befolkningens olika nationaliteter och 
språkkunskap. 
 
Djur, såsom produktionsdjur och hästar. Vissa av dessa produktionsdjur är 
svårutrymda, exempelvis fjäderfäproduktion för kött eller ägg, grisar och 
högdräktiga djur (till exempel kor). Det krävs en noggrann och tidig planering, 
för de djurslag som går att utrymma, för att det ska bli framgångsrikt. Kor som 
mjölkas behöver till exempel ha tillgång till utrustning för mjölkning. 
Utrymning av produktionsdjur bör ske vid samma förutsättningar som en 
partiell utrymning av människor, men det kräver betydligt längre 
framförhållning. Transporter av dessa djur bör planeras utan uppehåll från 
utrymt området till mottagningsstallar.  
 
Vid en utrymning på grund av en kärnkraftsolycka har människor högsta 
prioritet, men husdjur behöver beaktas i planeringen av en utrymning av flera 
skäl. Bland annat kan djurägare komma att vägra att utrymma utan sina 
sällskapsdjur. Om djuren lämnas kvar när djurägaren utryms, måste det finnas 
en plan för vem, och under vilka former, djuren ska ges foder, dricksvatten och 
tillsyn.20 I bilaga 10.10  finns mer information om förslag på hur djur kan 
hanteras vid en utrymning. 

 
20 Remissversionen av Handbok Storskalig utrymning från MSB – del 1 grunder (kap 2.7.6 – 
Husdjur) 
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Utrymningsvägar, för att kunna hantera exempelvis trafikflödet samt 
eventuella köbildningar och avspärrningar. Väginfrastruktur kan avgöra hur 
utrymning kommer lyckas eller inte. Det görs i samverkan med kommun, polis 
och Trafikverket. 
 
För att kunna ta fram ovan underlag behöver länsstyrelserna samverka med ett 
antal aktörer. När det gäller hantering av djur vid utrymning så är 
Jordbruksverket och LRF lämpliga aktörer att samverka med. Länsstyrelserna 
bör lämpligen använda sig av GIS-skikt för att kartlägga områden. 
 

2. Förvarna 
Varning av allmänheten ska förberedas i den inre och yttre beredskapszonen. 
Vid ett larm från kärnkraftverket så kommer inomhusvarning (RDS-mottagare) 
att aktiveras och vid haverilarm kommer dessutom utomhusvarning (tyfoner) 
per automatik att varna allmänheten. Allmänheten beds gå inomhus, stänga 
dörrar, fönster och ventilation och lyssna på radion för information. 
Information om rekommenderade skyddsåtgärder kommer därefter ges av 
Länsstyrelsen. Skillnaderna vid larmnivåerna bör tydligt framgå i 
informationsutskicket av förhandsutdelade broschyrer. Nomenklaturen för 
larmnivåerna kommer ändras framöver och då måste även de initiala 
lägesrapporterna som kärnkraftverket skickar till SSM revideras. 
 
Polisen och Kustbevakningen har även tillgång till högtalare och kan varna i 
berörda områden.  
 

3. Besluta 
Se avsnittet 4.4 och vidare 4.5.1.  
 

4. Informera 
Vid ett genomförande av en storskalig utrymning är det viktigt att ha en tydlig 
plan för att snabbt kunna kommunicera. Avgörande för att lyckas nå ut är också 
att före en eventuell olycka ha kommunicerat på vilket sätt, varför och vilka 
som berörs av utrymningen. För vidare kommunikationsplanering kring en 
utrymning av den inre beredskapszonen se avsnittet 4.4. 
 

5. Utrymma och ta emot 
Nedan beskrivs hur utrymningsprocessen ska gå till med att identifiera 
utrymningsområden, uppsamlingsplatser, utrymningsplatser, 
mottagningsplatser och inkvarteringsplatser. När platserna är identifierade och 
överenskomna behöver kommunen ha en plan för att kunna skylta till 
uppsamlingsplats och utrymningsplats, dvs identifierat förbestämda platser där 
skyltar ska sättas upp. 



LÄNSSTYRELSEN Planeringsunderlag 
  

49(144) 

2021-06-01  452-2675-21 
  

 

 
- Utrymningsområden 

Utrymningsområden bör tas fram efter att kartläggningen av de geografiska 
förutsättningarna är klar. Utrymningsområde beskriver de områden som ska 
utrymmas i den inre och yttre beredskapszonen. Syftet med ett 
utrymningsområde är att främst underlätta kommunikationen till de som ska 
utrymmas och underlätta för räddningsledare att kunna fatta ett 
utrymningsbeslut för ett eller flera berörda utrymningsområden. 
 
Det område som ska utrymmas kan delas in i olika utrymningsområden om det 
område som behöver utrymmas blir stort. Det har konstaterats att 
utrymningsområdena kan följa 30 graders sektorer från kärnkraftverket i den 
mån det är möjligt, det vill säga ungefär som en utsläppsplym kan breda ut sig i 
en vindriktning. Utrymningsområdena bör dessutom delas upp mellan 5–15 km 
samt mellan 15 –25 km från kärnkraftverket, för att kunna skapa en flexibilitet 
i utrymningsbeslutet och härleda till beslutsstödet21 från SSM. Utifrån 
beslutstödet underlättar det även att väga mellan beslut om inomhusvistelse och 
jodtabletter eller utrymning mellan 15 och 25 km. Polisen har tydliggjort att 
utrymning av större tätorter kan vara problematiskt samt både tids- och 
resurskrävande.   
 
Gränsdragningen för utrymningsområden bör följa vägar, sjöar och andra 
tydliga gränser för att förenkla kommunikationen till de utrymmande. Det är av 
yttersta vikt att gränsdragningen är tydlig för allmänheten.  
 
I utrymningsplanen bör det bland annat finnas förbestämda uppsamlingsplatser, 
utrymningsplatser, mottagningsplatser och inkvarteringsplatser för att 
utrymningen ska bli så effektiv som möjligt.  
 

- Uppsamlingsplats 

Syftet med en uppsamlingsplats är att kunna erbjuda människor, som inte kan 
utrymma på egen hand, hjälp att ta sig ut ur området och vidare till 
utrymningsplatser. Det kommer finnas behov att upprätta uppsamlingsplatser i 
utrymningsområden i både den inre och yttre beredskapszonen. På 
uppsamlingsplatsen bör det finnas information, transportmedel, 
trafikdirigering, skydd för väder och vind samt personal som ansvarar för 

 
21 SSM:s beslutsstöd är konstruerat för att leda till en optimerad kombination av 
skyddsåtgärder för olika utsläppsintervall med hänsyn tagen till de osäkerheter som råder vid 
kärnkraftsolyckor. Beslutsstödet bygger på triggrar och kompletterande information om sådan 
finns tillgänglig före och under utsläpp samt resultat från strålningsmätningar efter att utsläpp 
upphört. 
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samordning och ledning22. Samordningen och ledningen underlättas betydligt 
om det finns en uppsamlingsplatsansvarig.  
 
Lämpliga uppsamlingsplatser är till exempel större torg eller knutpunkter där 
människor både kan hämtas upp och transporteras ut på ett enkelt sätt. 
Länsstyrelsen Halland har exempelvis valt att uppsamlingsplatser ska upprättas 
på skolor och större parkeringsområden i anslutning till industrier eller 
liknande.  
 
Det har framkommit att det finns möjlighet att använda sig av busshållplatser i 
den inre beredskapszonen, för att bussar ska kunna hämta upp människor på ett 
skyndsamt sätt. Det kräver dock att det i planen är förutbestämt vilka 
busshållplatser som ska användas, vilket kan underlätta en skyndsam 
utrymning. Vid en skyndsam utrymning finns det sannolikt inte tid att upprätta 
uppsamlingsplatser och antal personer med särskilt hjälpbehov är mer 
begränsat inom den inre beredskapszon. Viktigt att tänka på är att 
kommunikationen säkerställs om vilka uppsamlingsplatser som gäller samt att 
det finns uppsamlingsplatsansvariga som bemannar busshållplatserna.  
 
För att utrymningsprocessen ska fungera krävs det att utrymningsplats och 
mottagningsplats upprättas parallellt för att inte riskera stopp i 
utrymningsflödet. 
 
Tillträdesplats har inte behandlats i delprojektet och får anpassas om behov 
finns att upprätta en sådan plats23. 
  

- Utrymningsplats 

Syftet med en utrymningsplats är att kunna erbjuda utrymmande stöd till att 
förflytta sig vidare till en mottagningsplats och eventuellt inkvartering. 
Utrymningsplatser ska kunna upprättas av kommunen utanför den yttre 
beredskapszonen24. Tiden på utrymningsplatsen bör vara kortvarig så att de 
utrymmande snabbt kan transporteras vidare till mottagningsplatser. 
 
Hur många utrymningsplatser som kommer behövas avgörs utifrån 
demografiska och geografiska förutsättningar i beredskapszonerna. Det är svårt 
att veta exakt hur många som kommer passera en utrymningsplats vid en 
kärnkraftsolycka, men i planeringen måste länsstyrelserna ta höjd för att många 
passerar en utrymningsplats och att det kan uppstå omfattande köbildning. 

 
22 Remissversionen av Handboken Storskalig utrymning från MSB – del 1 grunder (kap 6.8 – 
Uppsamlingsplats för utrymmande och Utrymningsplats) 
23 Remissversionen av Handbok Storskalig utrymning från MSB – del 1 grunder (kap 6.12.4 – 
Tillträdesplatser) 
24 Givet de stora osäkerheter som präglar allvarliga kärnkraftsolyckor så anser inte SSM att det 
finns någon anledning att öppna upp för utrymningsplatser inom beredskapszonerna. 
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Idrottshallar eller liknande med stora ytor är utmärkta att använda som 
utrymningsplatser och där stationer kan upprättas. I planeringen bör man ha en 
flexibel och mobil lösning på var utrymningsplatser ska upprättas utifrån vilka 
områden som kan komma att påverkas. Vidare bör lämpliga platser identifieras 
på förhand och samverkan bör ske med berörda kommuner. Lagerhållning av 
nödvändig utrustning som är specifikt för en kärnkraftsolycka behöver också 
ses över så det mobilt kan slussas ut till utrymningsplatser.    
 
För att undvika att alla utrymmande passerar utrymningsplatsen, är det viktigt 
att informera att de som är i behov av stöd och som kan ta sig till 
mottagningsplatsen direkt för inkvartering ombeds göra det, utan att först 
besöka utrymningsplatsen. De som kan utrymma på egen hand och ordna 
inkvartering hos tex släkt eller vänner på längre avstånd ombeds göra det. 
Tiden på utrymningsplatsen bör vara så kort som möjligt. 
 
Under den genomförda workshopen om utrymning diskuterades olika lösningar 
på hur det skulle vara möjligt att undvika att utrymningsplatsen blir 
överbelastad med många utrymmande på kort tid. Ett förslag är att 
länsstyrelsen i samverkan ordnar en utrymningsplats med syfte att hantera 
personer som har särskilda hjälpbehov. Ett annat förslag, som även lyfts i 
avsnitt 4.6, är att upprätta andra platser för enbart organiserad personsanering 
och därav minska belastningen på en utrymningsplats25. 
 
Ett viktigt ingångsvärde är att runt 70-90% klarar utrymningen på egen hand, 
samt har transportmöjligheter och ordnar eget boende. Erfarenheter visar att en 
uppskattning på ca 20% bedöms behöva stöd för att utrymma, utom för 
funktionsnedsatta och sängliggande26.  
 
Flödet och stationerna på en utrymningsplats beskrivs nedan enligt 
remissversionen av Handbok Storskalig utrymning från MSB27. 
 
Ankomst 
Ankomst omfattas inte enbart av själva ingången till utrymningsplatsen utan 
det förutsätter att det finns en förberedande plan för skyltning och anvisningar 
till utrymningsplatsen samt att det bör finnas en stor parkeringsyta eller dylikt i 
anslutning till platsen. Trafikflödet in till utrymningsplasten behöver även 
säkerställas så inte problem och köer uppstår. Det bör även finnas en rutin för 

 
25 Länsstyrelsen i Halland genomförde en utrymningsövning på en utrymningsplats med 
figuranter 2013, där ett syfte var att göra en tidtagning på hur lång tid flödet i 
utrymningsplatsen skulle ta. Genomsnittlig genomloppstid för de som var rena blev ca 16 min 
och för de kontaminerade ca 27 minuter. 97 personer var klara efter 1 timme och 17 minuter. 
Det ger en fingervisning på hur lång tid det skulle kunna ta att gå igenom en utrymningsplats. 
26 Remissversionen av Handbok Storskalig utrymning från MSB – del 1 grunder (kap 4.2 – 
Sammanställ en lägesbild för utrymning) 
27 Remissversionen av Handbok Storskalig utrymning från MSB – del 1 grunder (kap 6.8.2 – 
Utrymningsplats) 
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hur man omhändertar ankommande människor och slussar in dem på 
utrymningsplatsen. 
 
Kontaminationskontroll och personsanering 
Vid en kärnkraftsolycka kan det finnas behov av organiserad personsanering 
vilket behöver utredas vidare. I dagens planering så finns stationen på 
utrymningsplatsen och syftar till att söka av människor och husdjur som 
eventuellt blivit exponerade av radioaktiva ämnen. Kärnkraftslänen har olika 
lösningar idag på vilka som bemannar och genomför kontaminationskontrollen, 
allt från frivilliga resurser, radiofysiker till sjukvårdspersonal. Det har 
konstaterats att om organiserad personsanering med tillhörande 
kontaminationskontroll ska finnas på utrymningsplatser, så krävs det personal 
med strålskyddskompetens för att kunna förklara varför det indikerar och vad 
det innebär. 
 
Det finns ett utvecklingsarbete kopplat till behovet och syftet med organiserad 
personsanering. Flera olika metoder och förslag har diskuterats i workshopen 
och behandlas i avsnittet 4.6. 
 
Information och service 
Stationen bemannas av kommunen och utgör kanske den viktigaste delen av en 
utrymningsplats. Stationen syftar till att omhänderta utrymmande och ge dem 
information, service, kortvarig vila, krisstöd (tex POSOM28) samt enklare 
förtäring och dryck. Det har konstaterats att även sjukvård behöver förberedas 
(exempelvis ledningsambulans för samverkan, första hjälpen).  
 
Det ska även finnas information om enskild personsanering som kan delas ut 
till utrymda. Informationsblanketter bör tas fram av länsstyrelserna i 
samverkan med SSM. 
 
Övrig nödvändig information om händelsen bör kunna förmedlas av 
kommunen, att vända sig till krisinformation.se till exempel. 
 
Registrering 
Registreringen syftar bland annat till att registrera utrymmande för de som 
önskar komma i kontakt med dem. För de som är i behov av stöd från 
myndigheter med transporter och dylikt krävs det en registrering.  
 
När det gäller barn och familjer är målsättningen att kunna hålla ihop familjer, 
även om barn är en prioriterad riskgrupp. Sker utrymningen under skoltid så 
finns här en möjlighet för föräldrar att söka upp sina barn och återförenas efter 
de registrerats. Är det en skyndsam utrymning så är målsättningen att familjer 
återförenas på mottagningsplatserna istället. Planeringen bör ta höjd för att 

 
28 Psykiskt och socialt omhändertagande 
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kunna omhänderta utrymmande barn i väntan på att föräldrarna ska hämta upp 
dem.  
 
Det råder dock viss tveksamhet kring syftet med registreringen, då det riskerar 
att bli en flaskhals på utrymningsplatsen samt att nödvändiga resurser tas från 
polisen som bemannar stationen. Registreringen behöver dessutom ta hänsyn 
till skyddade personuppgifter och GDPR. Med dagens moderna teknik och 
digitalisering borde registrering, om den skall genomföras, kunna ordnas på ett 
mer ändamålsenligt och effektivt sätt. Det finns därav behov att fortsätta 
diskutera och utreda registreringens syfte och metod samt om det ska vara 
frivilligt att registrera sig. I remissversionen av Handbok Storskalig utrymning 
från MSB beskrivs olika syften med registrering29.  
 
Avtransport 
Den sista stationen på utrymningsplatsen är avtransport. Avtransport till 
mottagningsplatser sker antingen med egen transport eller med hjälp av ordnad 
transport, exempelvis bussar. För att transporten ska ske på ett ordnat sätt är det 
viktigt att mottagningsledaren får rapporter om vilka som anländer till 
mottagningsplatsen. De flesta bedöms klara egen inkvartering. Förslagsvis 
bemannas stationen av antingen kommunen eller en person från ett 
transportbolag. 
 
 
 

- Mottagningsplats och inkvarteringsplats 

Mottagningsplatsen syftar till att erbjuda de utrymmande inkvartering under en 
längre tid samt ge stöd för de som behöver ta sig vidare. Det finns skäl att på 
förhand ta fram så kallade mottagningsområden, där flera inkvarteringsplatser 
finns inringade30. Detta på grund av att det blir enklare att överblicka 
alternativen och att andra mottagningsplatser inte identifierar samma 
inkvarteringsplatser. Inkvarteringsplatser är lämpligen hotell eller andra platser 
för uppehälle. Se exempelvis på inkvarteringsplatser i remissversionen av 
Handbok Storskalig utrymning från MSB31. När det gäller kommunernas 
generella mottagningsförmåga så finns erfarenhet och lärdomar att dra av från 
flyktingsituationen 2015.   
 
Mottagning av utrymmande behöver säkerställas på förhand och fastställas på 
längre avstånd, minst utanför planeringszonen, eftersom det kan bli 
problematiskt om mottagningsplatserna också blir drabbade av ett nedfall.  

 
29 Remissversionen av Handbok Storskalig utrymning från MSB – del 1 grunder (kap 6.11 – 
Registrering) 
30 Remissversionen av Handbok Storskalig utrymning från MSB – del 1 grunder (kap 7.1 – 
Mottagningsplats och mottagningsområden) 
31 Remissversionen av Handbok Storskalig utrymning från MSB – del 1 grunder (kap 7.2 – 
Inkvarteringsplatser) 
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Att flytta utrymmande två gånger kan medföra risker för hälsoeffekter och 
misstro mot myndigheter. Målbilden är att endast behöva utrymma en gång. 
Avståndet beror delvis på utsläppets storlek, vilket kopplar till om utsläppet 
förväntas passera ett fungerande haverifilter så inte personer ombeds utrymma 
onödigt långt bort vid fungerande haverifilter. Även andra faktorer i källtermen 
(utsläppstid, utsläppshöjd, m.m.) liksom vädret påverkar avstånden. 
 
I bilaga 10.11 finns en sammanställning av MSB om legala förutsättningar för 
mottagande av utrymmande vid en kärnkraftsolycka. 
 
 

- Återflytta 

I delprojektet har återflytt inte behandlats i någon större utsträckning. Det 
föreslås att utrymningsplaneringen först bör prioritera utrymnings- och 
mottagningsförmågan innan planering för återflytt kan påbörjas. I samband 
med att ett område är utrymt kommer det uppstå ett flertal olika 
frågeställningar som behöver omhändertas i den rådande situationen, bland 
annat genom samverkan. I utrymningsplanen kan dessa frågor därför behöva 
omhändertas och beskrivas mer övergripande. Även här krävs omfattande 
samverkan för att lösa ut frågorna.  
 
Om det inte skett ett utsläpp så bör utrymda kunna återflytta när risken för ett 
utsläpp kan uteslutas. Om ett mindre utsläpp av radioaktiva ämnen skett, 
exempelvis via haverifiltret, är sannolikheten större att utrymda kan flytta 
tillbaka efter att saneringsarbetet är klart. Har ett större utsläpp av radioaktiva 
ämnen skett är sannolikheten större att utrymda inte kan flytta tillbaka på en 
lång tid eller kanske inte alls. Det beror på resultatet av saneringsarbetet och 
andra faktorer som spelar in. Vid en långsiktig utrymning så är det svårt att 
förutse vad som kommer att krävas och därför bör likhets- och 
ansvarsprincipen gälla i så stor utsträckning som möjligt. Det finns alltså en del 
svårigheter att ha en förutbestämd detaljerad plan för ett sådant långvarigt 
skede, men däremot bör det finnas en ambition och målsättning att kunna 
samverka och besluta om tillsättning av resurser inom ramen för upparbetade 
krishanteringsstrukturer. 
 
Det har konstaterats att rimligen återvänder inte de som utrymt innan 
räddningstjänsten avslutats. Efter kärnkraftsolyckan i Fukushima hade följande 
kriterier tillämpats för att häva utrymning: 

• Den årliga effektiva dosen underskrider 20 mSv 
• Samhällshällsservice och infrastruktur är återställd 
• Sanering har genomförts, i synnerhet i miljöer där barn vistas 
• Acceptans från lokala myndigheter och invånare 
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I realiteten har tillskottsdoserna i de områden där utrymning hävts legat en bra 
bit under 20 mSv/år. 
 
Livsmedelsverket har konstaterat att möjligheter till egen odling kan tas med i 
informationen till återflyttande. Kunskap och information om detta kan ge 
trygghet och eventuellt ökat förtroende för myndigheter. 
 
I remissversionen av Handbok Storskalig utrymning från MSB finns det 
beskrivet om hur en återflytt kan planeras32. 
 

4.3.3 Plan för utrymning av den inre beredskapszonen 
I det här avsnittet beskrivs det som är särskilt viktigt att belysa för utrymning 
av den inre beredskapszonen. Det mest prioriterade målet med den inre 
beredskapszonen är att undvika allvarliga deterministiska effekter vid en 
kärnkraftsolycka33. Som en förebyggande åtgärd ska utrymning av den inre 
beredskapszonen förberedas. För att skapa så goda förutsättningar som möjligt 
att klara av målsättningen så krävs det att det finns en fastställd detaljerad 
utrymningsplan att utgå ifrån.  
 
Är tiden till utsläpp kort och förebyggande utrymning ändå är motiverat, så 
behövs det en planering att skyndsamt utrymma hela eller delar av den inre 
beredskapszonen. Är det inte lika skyndsamt, som vid larmnivå ”höjd 
beredskap”34, så behövs det en plan för att kunna utrymma hela den inre 
beredskapszonen med relativt gott om tid. Det är alltså fördelaktigt att bygga 
utrymningsplanen efter olika tidsskalor för ett eventuellt utsläpp. Planen bör 
sedan utgå från geografiska förutsättningar och beskriva hur utrymningen ska 
genomföras operativt.  
 
För att kunna ta fram en utrymningsplan för den inre- och yttre 
beredskapszonen så behöver följande kartläggning bland annat göras: 

- Ta fram ett uppdaterat befolkningsunderlag i den inre beredskapszonen med 
hjälp av kommunen för att uppskatta hur många personer som bor i den inre 
beredskapszonen, samt hur många tillfälliga besökare det uppskattningsvis kan 
finnas under sommartid. 

- Identifiera samhällsviktig verksamhet i området. Dessa kontaktas i samverkan 
med kommunen för att avgöra om verksamheterna kan stängas eller inte. I nästa 
steg undersök om verksamheterna kan stängas eller inte: Finns det en 
kontinuitetsplan? Verksamheterna bör ha en åtgärdsplan för utrymning.  

 
32 Remissversionen av Handbok Storskalig utrymning från MSB – del 1 grunder (kap 8 – 
Återflytta) 
33 Översyn av beredskapszoner 2017:27, SSM 
34 I SSM:s föreskrift som behandlar ändring av nomenklatur för larmnivåer på kärnkraftverken, 
så kommer larmnivå ”höjd beredskap” ersättas med ”förstärkt beredskap” framöver 
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- Identifiera och ta fram en plan för hur skolor och förskolor ska utrymmas. I 
dagsläget är det sagt att barn ska slussas till utrymningsplatser men en 
problematik är att föräldrar troligtvis kommer försöka hämta sina barn på skolor. 
Det kan bli en utmaning att kommunicera till föräldrar om barn redan har 
slussats till en utrymningsplats. Behöver utrymningen inte ske skyndsamt så kan 
barn gå hem först eller bli hämtade på förskolor och skolor, men däremot inte 
vid skyndsam utrymning. 

- Identifiera och ta fram en plan för hur vårdinrättningar och äldreboenden ska 
utrymmas. 

- Identifiera större industrier/företag och i nästa steg ta fram en utrymningsplan 
och kontinuitetsplan. 

- Ta fram hur delar av inre beredskapszonen kan prioriteras vid utrymning, det vill 
säga fastställ utrymningsområden. Blir utrymningen skyndsam så kan man 
prioritera att utrymma det utrymningsområde som ligger i utsläppsriktningen. 
Förslagsvis indelas den inre beredskapszonen i tre utrymningsområden (nordlig, 
östlig/västlig och sydlig). 

- Identifiera på förhand bestämda uppsamlingsplatser (upprättas genom 
överenskommelse med berörd kommun och polis) 

- Identifiera på förhand bestämda utrymningsplatser och mottagningsplatser 
som upprättas specifikt för en utrymning av den inre beredskapszonen. Minst tre 
stycken i olika riktningar från kärnkraftverket. 

- Ta fram utrymningsvägar och avspärrningsplatser i samverkan med 
kommun, polis och Trafikverket som beskrivs och illustreras i en karta och som 
ska kommuniceras ut till allmänheten. Utrymningsvägarna bör vara tillräckligt 
breda, eller finnas möjligheter att köra ut en bit från vägbanan, för att 
trafikolyckor inte ska stanna upp utrymningen. Det bör dessutom tas hänsyn till 
bebyggelse och infrastruktur. Vidare så måste utrymningsvägarna kunna 
kommuniceras till utrymda vid en utrymning. I planeneringen så behöver även 
avspärrningsplatser identifieras.  

- Fastställ en kommunikationsplan med syfte att säkerställa nödvändig 
information till allmänheten som berörs. Vilka informationsvägar som ska 
utnyttjas. Det kommer finnas ett stort informationsbehov där kunskapen hos 
allmänheten inte ska överskattas. Det är en fördel att i förväg förbereda FAQ, 
även i samråd med Jordbruksverket gällande djurfrågor vid utrymning. Likaså är 
det viktigt att kunna informera om vilka utrymningsvägar, uppsamlingsplatser, 
utrymningsplatser och mottagningsplatser som utrymda ska ta sig till, om de inte 
de själva kan utrymma och ordna eget boende. 

- Ta fram vilka larmkriterier som ska gälla för utrymning (görs i samverkan med 
kärnkraftverken och med stöd av SSM). Det är upp till länsstyrelsen att 
bestämma vad som ska ske vid olika larmnivåer, medan det är upp till 
tillståndshavaren att fastställa larmkriterier. Larmkriterierna på kärnkraftverket 
för utlysande av larmnivåer är anpassade till de skyddsåtgärder som 
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länsstyrelsen önskar genomföra och gäller i synnerhet den lägre larmnivån och 
utrymning av inre beredskapszonen. Det är viktigt att koppla larmkriterier på 
kärnkraftverken till den tid en skyndsam utrymning av inre och yttre 
beredskapszonen förväntas ta.  

- Ta fram en tydlig och enkel kunskapssammanställning om vad aktörer 
behöver tänka på i planeringen, till exempel utbilda kommunens verksamheter 
så det finns en förståelse för vad som behöver göras och vilket ansvar som 
åligger dem. Det kräver även utbildning till chaufförer för transportbolag och 
analys över olika fordonstyper som kan krävas vid en utrymning. 

- Tydliggör roll och ansvar för berörda aktörer, dvs vad som förväntas göra av 
respektive aktör. 

- Kartlägg hur många lantbruk med djur som finns. Därefter hur dessa ska 
omhändertas. Vilka besättningar med lantbruksdjur av olika slag (nöt, gris, 
fjäderfä, får, get) finns? Finns det företag som utför djurtransporter i området? 
Finns det anläggningar (t.ex. tomma ladugårdar eller lador) utanför 
beredskapszonerna som kan ta emot utrymda djur? 

 
Efter att planen är framtagen så kan man förslagsvis uppskatta tiden det tar för 
hur snabbt utrymningen kan komma igång. Ett exempel är att undersöka hur 
skyndsamt aktörerna kan komma igång med genomförande av utrymningen 
och hur stor startsträckan är från larm till beslut om utrymning. Hur kan 
beslutsprocessen kortas ned så mycket som möjligt för att komma igång med 
utrymningen? 

 

4.3.4 Plan för utrymning av den yttre beredskapszonen 
I det här avsnittet beskrivs det som är särskilt viktigt att belysa för den yttre 
beredskapszonen.  
 
Det näst mest prioriterade målet är att minska stokastiska effekter så långt det 
är rimligt och möjligt i den yttre beredskapszonen35. En del i det 
förberedelsearbetet är att skapa förutsättningar och ta fram en utrymningsplan 
för att kunna utrymma delar av den yttre beredskapszonen. Utrymning av den 
yttre beredskapszonen ska inte påbörjas förrän utrymning av den inre 
beredskapszonen är klar. En annan tydlig skillnad är att det geografiska 
området är större och kräver fler utrymningsområden, uppsamlingsplatser, 
utrymningsplatser och mottagningsplatser.  
 
Kartläggning av samhällsviktig verksamhet ska, likt den inre beredskapszonen, 
även göras i den yttre beredskapszonen. Den stora skillnaden är ambitionsnivån 
och detaljeringsgraden av kontinuitetshantering för samhällsviktiga 

 
35 Översyn av beredskapszoner 2017:27, SSM 
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verksamheter i yttre beredskapszonen. Där bör ambitionsnivån till att börja 
med vara att identifiera samhällsviktig verksamhet. Kontinuitetsplanering ska 
därefter planeras och det inryms i den RSA-metod som centrala myndigheter, 
länsstyrelser och kommuner tillsammans utvecklar och som bör taktas ihop. På 
kort sikt så ska identifiering av samhällsviktig verksamhet i den yttre 
beredskapszonen först göras och att utvecklingen därefter samkörs ihop med 
andra typer av planer för samhällsstörning. 
 
Vidare så bör ambitionsnivån för den kartläggning och planering som ska göras 
i den yttre beredskapszonen inriktas mer på att utveckla förberedda metoder för 
inhämtning och hantering av samhällsviktig verksamhet från 
kommuner/regioner som kan komma att påverkas av ett nedfall under en 
kärnkraftsolycka, snarare än att ha en förberedd plan för all typ av 
samhällsviktig verksamhet i den yttre beredskapszonen. I dagens krishantering, 
kopplat till andra typer av olyckor, så inhämtas nödvändiga underlag utefter 
händelseutvecklingen. 

4.4 Kommunikation kring utrymning 
 
Före olyckan 
Före en kärnkraftsolycka ska boende inom de olika zonerna informeras om 
vilka som kan komma att omfattas av utrymning och varför. Det är extra viktigt 
att peka på varför utrymningen sker tidigt och värdet av en förebyggande 
åtgärd. Likaså är det viktig att peka på olika riskgruppers behov av olika typer 
av skydd och information. 
 
För att lyckas med en snabb utrymning är det viktigt att informera boende i 
zonerna om hur en förvarning sker vid ett beslut om utrymning. 
På förhand bör det kommuniceras vad utrymmande bör ta med sig samt vart 
ska utrymmande ta vägen om de behöver hjälp med inkvartering eller 
personsanering. 
Slutligen bör den förberedande kommunikationen innehålla information om 
vilka andra skyddsåtgärder som kan vara aktuella i berörda områden vid en 
olycka. 
 
Under olyckan 
Vid ett beslut om utrymning är det viktigt att snabbt kunna förklara varför 
beslut om utrymning fattats och vilka områden som berörs. Vidare bör det 
kommuniceras huruvida utrymningen gäller olika riskgrupper. 
Det är också viktigt att tidigt bekräfta huruvida det förekommit något utsläpp 
av radioaktiva ämnen.  
Till detta är det bra med en konkret lista på; 

• Vad bör de ta med sig 
• Vart ska de ta vägen 
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• När bör utrymningen vara genomförd 
• Hur länge befaras utrymningen pågå innan de som utrymts kan återvända 
• Personsanering vid risk för kontaminering 

 
Personlig hygien minskar riskerna 
Genom basala hygienrutiner som att tvätta händerna, duscha och byta kläder 
minskar riskerna väsentligt för att oavsiktligt få i sig radioaktiva ämnen 
exempelvis i samband med måltider. Därför bör ett viktigt budskap till 
allmänheten vara att löpande tvätta sig och byta kläder. Det kallas för enskild 
personsanering. Denna uppmaning är viktig även vid beslut om 
inomhusvistelse och utrymning på grund av markbeläggning. 
 
Efter olyckan 
För att inte försvåra för en återflytt bör det redan vid beslut om utrymning 
informeras om en förväntad tid som utrymningen kan komma att pågå och vart 
utrymmande ska vända sig för att få reda på när de kan återvända. Det är vidare 
viktigt att berätta vilka områden som är möjliga att återvända till, vilka 
strålningsnivåer som är aktuella och så vidare.  
 
Omvärldsbevakning 
Vid beslut om utrymning är det viktigt att förstå omvärldsläget och vilka 
faktorer som kan komma att påverka utrymmandes förmåga eller renat av vilja 
till att utrymma. Kan där förekomma andra hot. Påverkas samhället av andra 
störningar som begränsar transporter, kommunikation eller annat som påverkar. 
 

4.5 Genomförande av utrymning 
I det här avsnittet redovisas hur genomförandet av utrymning är tänkt att gå till 
från att ett utrymningsbeslut är fattat till själva genomförandet, både vid en 
utrymning av den inre beredskapszonen och utrymning i den yttre 
beredskapszonen. 
 
Idag skiljer sig kärnkraftslänens planer för genomförande av utrymning mellan 
varandra. Utifrån remissversionen av Handbok Storskalig utrymning från MSB 
finns möjligheter att likrikta utrymningen någorlunda likvärdigt, men med 
anpassning till geografiska förutsättningar. Det är däremot viktigt att ta tillvara 
på dagens utrymningsförmåga och förbättra denna snarare än att börja om. 
 
I avsnitten 4.5.1, 4.5.2 och 4.5.3 nedan finns det beskrivet hur en utrymning 
kan tänkas gå till om skyddsåtgärden vidtas vid en kärnkraftsolycka. Avsnitt 
4.5.3 redovisar exempel som är taget från remissversionen av Handbok 
Storskalig utrymning från MSB om hur en organisation med ledande och 
stödjande funktioner vid en utrymning kan se ut.     
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4.5.1 Beslut om utrymning 
Genomförande av utrymning föregås av ett utrymningsbeslut och innefattar 
flera delar. Efter utrymningsbeslutet är fattat, verkställs utrymningen genom att 
olika berörda aktörer samverkar med varandra samt att samordning och ledning 
utövas. 
 
För att räddningsledaren ska kunna fatta ett välgrundat beslut om utrymning så 
behöver räddningsledaren inhämta underlag och samverka med ett flertal 
aktörer, såsom polis, kommun och SSM. Länsstyrelsens beslut om utrymning 
ska omfatta utrymningsområdet samt tidsramar när utrymningen ska vara 
genomförd. 
 
När det gäller beslut om skyndsam utrymning av delar eller hela den inre 
beredskapszonen är inte delaktighet med flera berörda aktörer lika prioriterat 
som vid beslut av utrymning när det finns mer tid. Det är dock viktigt att 
länsstyrelsen stämmer av med både SSM och kärnkraftverket att en skyndsam 
utrymning är den lämpligaste skyddsåtgärden utifrån händelsen. Likaså är det 
viktigt att delge information om vilket beslut av skyddsåtgärd som kommer 
fattas till berörda aktörer, det vill säga en utrymning eller inomhusvistelse i 
kombination med intag av jodtabletter. Vilka aktörer som ska ha 
utrymningsbeslutet bör tas fram på förhand. Det är av stor vikt att aktörerna 
kan komma igång snabbt med utrymningsprocessen för att skyddsåtgärden ska 
bli så effektiv och lyckosam som möjligt. Målsättningen för att kunna utrymma 
den inre beredskapszonen på 4 timmar enligt SSM:s beräkningar om snabbaste 
förlopp till utsläpp vid en kärnkraftsolycka36. Ytterligare tillkommande 
utrymning på längre avstånd avgörs utifrån händelsens utveckling och rådande 
omständigheter som beslutas av räddningsledaren. 
 
Om det finns mer tid och utrymning är den lämpligaste skyddsåtgärden, så 
behöver räddningsledare samverka med flera aktörer innan ett 
utrymningsbeslut kan fattas. 
 
I Tabell 4 nedan följer särskilt viktiga underlag som framkommit under 
workshopen om utrymning men även till viss del inhämtats från 
remissversionen av Handbok Storskalig utrymning från MSB. Underlag för 
beslut om utrymning i den inre och yttre beredskapszonen behöver prioriteras 
och inhämtas olika snabbt utifrån tiden till utsläpp som nedan ska illustrera. 
 
 
 
 

 
36 Strålsäkerhetsmyndigheten. 2017:27. Översyn av beredskapszoner. Solna: 2017. 
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Tabell 4 Viktiga underlag för beslut om utrymning i den inre och yttre beredskapszonen 

Underlag Beskrivning 
 

Regional 
utrymningsplan  
 

Utgå ifrån den regionala utrymningsplanen för den inre 
beredskapszonen eller utrymningsplanen för den yttre 
beredskapszonen (Länsstyrelsen)  
 
 
 
 
 

Status på berörd 
samhällsviktig 
verksamhet  
 

Identifiera och stäm av med berörda identifierade 
samhällsviktiga verksamheter i utrymningsområdet. Har 
de uppfattat larmet från kärnkraftverket och kan 
verksamheterna stängas eller inte? Åtgärdsplan. 
(Samhällsviktiga 
verksamheter/Kommuner/Region/Länsstyrelsen) 
 

Status på 
kärnkraftverket 
(tiden till 
utsläpp) 
 

Ta reda på tiden till ett eventuellt utsläpp. Tiden är 
avgörande för vilken skyddsåtgärd som är mest effektiv 
och lämplig att vidta. Vid ett pågående utsläpp så kan 
inomhusvistelse med intag av jodtabletter ge ett bättre 
skydd än att tex sitta i bilen. En annan avgörande faktor 
är om haverifiltret fungerar. 
Tid till utsläpp, utsläppets storlek och varaktigheten för 
ett utsläpp är avgörande för val av skyddsåtgärd. 
(Kärnkraftverket/SSM) 
 

Spridnings-
prognos  
 

Inhämta prognos för fortsatt spridning ifrån SSM för att 
kunna bedöma vilka områden som kan komma att 
drabbas av ett nedfall. Länsstyrelserna har tillgång till 
enklare spridningsprognoser via kärnenergiwebben på 
SMHI.  
Sker en skyndsam utrymning av den inre 
beredskapszonen så bör spridningsprognos snabbt kunna 
inhämtas för att bedöma utrymningen i den inre 
beredskapszonen. Vindriktning är ett 
andrahandsalternativ. 
(Länsstyrelsen/SSM) 

Lägesbild Analysera vilka risker eller konsekvenser en utrymning 
får i ett utrymningsområde på kort och lång sikt. 
(Länsstyrelsen/kommuner) 
 

Resurs-
inventering 

Säkerställa att tillgängliga resurser finns på plats inom 
rimlig tid för att verkställa ett utrymningsbeslut, samt att 
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en utrymningsfunktion för samverkan och ledning kan 
upprättas. 
(Länsstyrelsen/Polis/kollektivtrafik/Trafikverket/kommun) 
 

Utrymningsplats 
upprättas 
 

Besluta om vilken/vilka utrymningsplatser som ska 
upprättas. (Räddningsledare/kommuner) 
 

Mottagningsplats 
upprättas 
 
 
 

Besluta om vilken/vilka mottagningsplatser som ska 
upprättas. (Länsstyrelsen/kommuner) 
 

Uppsamlings- 
platser upprättas 
 

Besluta om uppsamlingsplatser ska upprättas. 
(Länsstyrelsen/kommuner/Polis/kollektivtrafik) 
 

Kärntekniskt och 
radiologiskt 
underlag37  
 

Utgå ifrån det radiologiska och kärntekniska 
beslutsstödet38 från SSM för att göra en bedömning om 
vilka skyddsåtgärder som är lämpligast att vidta. 
(Räddningsledare/SSM) 
 

Personer med 
särskilt 
hjälpbehov 
 

Inhämta uppdaterad befolkningsdata för berört 
utrymningsområde från kommunen, dvs hur många 
personer med särskilt hjälpbehov finns. På individnivå 
kan det vara bättre att stanna än att flytta, för tex äldre 
och sjuka. Det kan även bli farligt då studier i Japan 
visade att 100-200 människor dog pga. evakueringen. 
Äldre har svårare att, eller vill inte helst, flytta och det är 
bra om man kan ha en dialog innan. Detta förutsätter 
även att det finns personal som kan vara kvar, vilket 
kräver en omfattande planering. Villigheten att stanna 
kvar blir troligtvis bättre desto längre bort från 
kärnkraftverket man är. Slutsatsen är om det inte finns en 
på förhand bestämd plan och man inte kan säkerställa att 
personal stannar, så ska dessa sårbara grupper utrymmas. 
(Kommuner/Hemsjukvården) 
 

 
37 Det kärntekniska och radiologiska underlaget syftar till att dela SSM:s aktuella kärntekniska 
och radiologiska lägesbild till myndigheter som ansvar för beslut om skyddsåtgärder för 
allmänheten. Underlaget innehåller information om händelse och utsläpp, 
strålskyddsbedömning, spridningsprognoser och strålningsmätningar. 
38 SSM:s beslutsstöd är konstruerat för att leda till en optimerad kombination av 
skyddsåtgärder för olika utsläppsintervall med hänsyn tagen till de osäkerheter som råder vid 
kärnkraftsolyckor. Beslutsstödet bygger på triggrar och kompletterande information om sådan 
finns tillgänglig före och under utsläpp samt resultat från strålningsmätningar efter att utsläpp 
upphört 
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Riskgrupper 
(barn under 18 
år och gravida) 
 

Riskgrupper ska prioriteras i första hand. Barn finns 
registrerade och kan tas fram relativt fort av kommunen 
(Barn- och utbildningsförvaltningen), men däremot är 
gravida svårare att identifiera på grund av 
patientinformation som är sekretessklassat. Det är en 
fråga som hanteras av Regionen enligt lagen om 
individuellt hälsoansvar. Ett ytterligare problem är att 
identifiera de gravida som inte är registrerade hos 
sjukvården. En enklare åtgärd är att prioritera hela 
familjer som ska utrymmas. 
 
I den mån det går att prioritera riskgrupper så handlar det 
mycket om att kunna ge information och ha en väl 
förberedd plan för hur man ska hantera platser där barn 
finns och se till att barn omhändertas av personal. Det 
kan vara bättre att kommunicera att det är hela familjen 
som ska utrymmas i första hand och under skoltid att 
barn hämtas på utrymningsplatser. I planeringen bör man 
ta hänsyn till att personal på utrymningsplatsen bör 
finnas för att omhänderta barnen tills föräldrar är på 
plats. Det finns utmaningar med familjer som inte kan 
eller vill skiljas vid en skyndsam utrymning, vilket man 
behöver ta hänsyn till i planeringen. Ett viktigt budskap i 
den förberedda informationen är därför att tydliggöra 
vilken planering som finns för barn och 
skolverksamheter om föräldrar ska hämta sina barn på 
utrymningsplatser eller inte. Behöver utrymningen inte 
ske skyndsamt så kan föräldrar mycket väl hämta sina 
barn och därefter utrymma. Slutsatsen är att det finns 
olika sätt att utrymma riskgrupper beroende på hur 
skyndsam utrymningen blir. 
Utgångspunkten för utrymning av den inre 
beredskapszonen bör vara att alla ska utrymmas oavsett 
vilken grupp man tillhör. 
(Länsstyrelsen/kommuner/Region) 
 

Uppskattad tid 
för utrymningen 
 

Räddningsledaren behöver uppskatta tiden för 
utrymningsförfarandet. Om det inte skett ett utsläpp så 
bör utrymda kunna återflytta när risken för ett utsläpp 
kan uteslutas och räddningstjänst kan avslutas. 
(Räddningsledare/SSM/Kärnkraftverk)  
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Utöver ovannämnda underlag (Tabell 4) så kommer räddningsledaren behöva 
analysera ytterligare olika perspektiv för att kunna fatta den mest lämpliga 
skyddsåtgärden. I Tabell 5 nedan redovisas ytterligare perspektiv som bör 
analyseras och tas i beaktning innan ett utrymningsbeslut kan fattas. 
 
Tabell 5 Perspektiv som bör beaktas innan beslut om utrymning fattas 

Analysområden Beskrivning 
Vilka risker finns i 
utrymningsområdet? 
 

Identifiera vilka risker som kan 
uppstå vid utrymningen. Ta höjd 
för att konflikter och brottslighet 
kan förekomma. Exempelvis:  

• Finns andra särskilda risker i 
närområdet längs vägar eller platser?  

• Pågår det parallella räddningsinsatser 
som stör eller upptar resurser?  

 
Utrymning eller inomhusvistelse?  
 

En utrymning i förebyggande 
syfte av den inre 
beredskapszonen kan ses som en 
åtgärd för att underlätta framtida 
krishantering som kan uppstå 
om situationen skulle förvärras. 
Viss verksamhet är riskabel att 
utrymma och själva utrymningen 
kan vara riskabel.  

• Avgör vilken skyddsåtgärd som är 
lämpligast att vidta, det vill säga 
utrymning eller inomhusvistelse i 
kombination med intag av 
jodtabletter.  

• Kan dricksvatten komma att 
påverkas vid ett nedfall för de som 
vistas inomhus?  

• Hur drar man gränsen vilka som ska 
utrymma?  

• Prioritering av riskgrupper måste 
vara tydlig från början och ingå i 
planeringsarbetet.  

 
Hur hanteras djurbesättningar? 
 

Se bilaga 9.10. 

Trafik och transport 
 

Vissa vägar behöver hållas 
öppna genom trafikreglering för 
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att underlätta utrymning. Krävs 
dialog mellan kommun och polis 
för planering. 

• Vilka transportvägar finns och hur 
påverkas trafikflöden? 

 
Information till allmänheten 
 

Viktigt att säkerställa 
information till befolkning.  
 

Årstiden 
 

Årstider spelar roll och påverkar 
förutsättningarna för utrymning, 
därför behöver årstider finnas 
med i 
planeringsförutsättningarna. Vid 
svåra väderförhållanden kan det 
bli problem med utrymning. 
 

Spontanutrymning 
 

Planeringen också måste beakta 
påverkan av spontanutrymning. 
Erfarenheter visar att cirka 20% 
behöver hjälp att genomföra 
utrymning, resterande genomför 
själva och en del genomför 
redan innan beslutet kommer. 
Utmaning med 
spontanutrymning, personer 
lämnar innan eller direkt efter 
olyckan utan utrymningsbeslut 
från Länsstyrelsen.  

• Vad händer med energi, vatten, vård- 
och omsorg? 

Andra omständigheter 
 

Räddningsledaren bör hela tiden 
väga fördelar och nackdelar med 
en utrymning och inte göra 
situationen värre. 

• Kan en utrymning få negativa 
konsekvenser och hälsoeffekter? 

 
Det kommer medföra stora 
problem om elförsörjningen är 
begränsad eller slagits ut. Ett 
tydligt problem är huruvida 
kommunikationen kan 
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säkerställas att den nått ut till 
allmänheten. 
 
Parallella samhällsstörningar – 
ett aktuellt exempel är hur en 
utrymning skulle ske under 
rådande pandemi. Ett annat 
exempel är hur en utrymning 
skulle kunna ske under pågående 
krig. Det finns ett 
utvecklingsarbete att göra med 
att ta fram olika typfallsscenarier 
för en kärnkraftsolycka, likt det 
FOI gjort för beväpnat angrepp.  
 
Finns tillgång till livsmedel och 
dricksvatten på utrymnings- och 
mottagningsplatser? 
 

 
 
 
 

4.5.2 Aktörer som medverkar vid ett utrymningsbeslut 
Nedan listas de aktörer som främst bör medverka vid ett utrymningsbeslut: 
 
1. Räddningsledare 
Räddningsledaren fattar beslut om utrymning.  
 
2. SSM 
Beslut om utrymning fattas i samråd med SSM som kan ge råd om avstånd och 
vilka områden som kan behöva omfattas för olika skyddsåtgärder samt 
bedömningar om tid till utsläpp. 
 
3. Kommun/Region 
Regioner som vårdgivare och kommunal hälso- och sjukvård, samt kommuner 
som geografiskt områdesansvariga måste vara delaktiga vid ett 
utrymningsbeslut. 
 
Ett beslut om utrymning fattas i samråd med berörda kommuner som har ett 
samordningsansvar för upprättande av uppsamlingsplatser och 
utrymningsplatser. Beslutet kräver ytterligare samråd med Regionen som 
säkerställer att sjukvård finns förberett. Det är viktigt att kommuner har planer 
för utrymning och mottagning. 
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4. Angränsande länsstyrelser 
Angränsande län där mottagningsplats beslutats för de utrymningsområden 
som ska utrymmas bör medverka. 
 
5. Polis, Trafikverket, transportbolag  
Beslut om utrymning fattas i samråd med Polisens regionpolischef eller 
motsvarande, som har till uppgift att vara räddningsledaren behjälplig vid 
utrymning. Utrymningsbeslut måste vara välgrundat och innan beslut fattas ser 
polismyndigheten behov av en nära samverkan. De behöver vara med i 
planeringen och i genomförandet vid beslutsfattande av utrymning.  
Dessutom behöver resurser och andra förutsättningar finnas för att 
utrymningen ska bli effektiv och att transport av utrymda sker till rätt plats.  
 
6. Kärnkraftverket 
Kärnkraftverket kan lämna information om förhållanden i anläggningen, 
händelseutvecklingen etc. Kärnkraftverket kan också lämna upplysningar om 
förväntad tid till utsläpp och uppskattad storlek på utsläppet. 
 
7. Kustbevakningen 
Om utrymningen berör personer som befinner sig på öar så ska det finnas en 
plan hos länsstyrelsen för hur de som inte själva kan ta sig till land ska 
omhändertas. Kustbevakningen behöver även kunna spärra av och leda om 
sjötrafiken längs farleden.  
 
8. Livsmedelsverket 
Livsmedelsverket är en expertmyndighet, inte minst inom 
dricksvattenförsörjning. Livsmedelsverket kan stödja länsstyrelsen i att göra 
bedömningar om hur utrymda områden påverkar dricksvattenförsörjning för 
andra ej utrymda områden. Om inomhusvistelse beslutas så behöver rent 
dricksvatten säkerställas. 
 

4.5.3 Ledande och stödjande funktioner vid utrymning 
När ett utrymningsbeslut är fattat av räddningsledaren så kommer det ställas 
stora krav på ledning och samordning för att utrymningen ska bli så lyckosam 
som möjligt. Det handlar bland annat om att alla pusselbitar med att parallellt 
upprätta olika platser i utrymningsprocessen måste falla på plats, men även 
säkerställa att resurser som ska verkställa utrymningsbeslutet är tillgängliga 
och används på ett effektivt sätt. Till detta så behöver tydlig kommunikation 
till utrymmande förmedlas, omhänderta alla inkommande frågor och så 
kommer nästan all samhällsviktig verksamhet påverkas i ett utrymningsområde 
som måste hanteras. Med detta som utgångspunkt så kräver utrymningen en 
organisation som kan hantera alla delar. Det är dock viktigt att betrakta 
följande förslag som ett exempel till organisationsstruktur och att det kanske 
inte passar alla kärnkraftslän. En uppmaning är därför att först beakta länets 
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geografiska förutsättningar, upparbetade samverkansstrukturer och 
utrymningsförmåga innan en lämplig organisation kan börja planeras. 
 
Ett förslag på en övergripande organisation för utrymning består dels av en 
ledande utrymningsfunktion med ledning och samordning, dels av en stödjande 
organisation med fältenheter. Den ledande utrymningsfunktionen utgör ofta en 
bakre stab och arbetar nära eller ingår i den stab som leder insatsen. Den 
ledande och stödjande utrymningsfunktionen beskrivs närmare i remissversion 
Handboken Storskalig utrymning från MSB39.  
 
En viktig sak att betona är att utrymning av djur eller djurägare kommer bli en 
utmaning. Det är troligt att många djurägare kommer att söka stöd och ha 
frågor om lämplig åtgärd. I Länsstyrelsens planering för utrymning kommer 
det därför att vara nödvändigt att avdela en veterinär som särskilt arbetar med 
djurfrågor. I särskilt djurtäta områden kan det finnas behov att, förutom 
veterinären, tillsätta stabsassistenter eller motsvarande som kan avdelas för att 
hantera och besvara frågor som rör djur. 
 
De som verkställer utrymningsbeslutet utgörs av en så kallad 
transportorganisation och som kan bestå av Polisen, Trafikverket och 
transportbolag (kollektivtrafik, bussbolag, taxibolag etc.). Det är dock lokala 
förutsättningar och upparbetade rutiner som styr behovet av hur stor en 
transportorganisation ska vara eller om denna organisation ska utgöras i en 
utrymningsfunktion. 
 
Nedan följer några slutsatser som framkom under workshopen om utrymning. 
Punkterna rör genomförande av utrymning vid en kärnkraftsolycka.  

- Det kan finnas ett begränsat stöd från polisen i ett tidigt skede. Det är därför 
viktigt att ta i beaktning vad som är rena polisiära uppgifter och vilka uppgifter 
som andra aktörer kan bistå med och utföra. Tex kan dörrknackning genomföras 
av andra resurser.  

- Det kommer bli en skyndsam uppgift och Polisen måste snabbt vara med för att 
stänga av trafik. Viktigt att samverka för trafikreglering tidigt till både polisen 
och Trafikverket, inte bara för avspärrning. Bra planer från till exempel 
Trafikverket för att undvika problem med trafik. Det behöver vidare krävas nära 
samverkan mellan Polisen, Trafikverket, kollektivtrafiken, kommunala 
trafikverksamheter (samt transportledningen i en utrymningsfunktion). 

- Polisen har vidare uttryckt att det finns behov av stöd för registrering av ett 
utrymt område, samt för de som vägrar att utrymma.  

- Planera för utrymningsvägar, men också ”inrymningsvägar”. Vägar för både in 
och uttrafik. Det finns även utmaningar att säkerställa in- och utflödet av 

 
39 Remissversionen av Handbok Storskalig utrymning från MSB– del 1 grunder (kap 6.2 
Samverkan och ledning) 
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utrymmande. Det kommer finnas de som vill in i området av olika anledningar, 
tex för att hämta familjemedlemmar.   

- Risk för begränsad resurstillgång för transport. 
- Förbokat transportbolag bör finnas med i planeringen för att kunna lyckas med 

utrymningen.  
 
Inom delprojektet har också frågan om hur ansvarig aktör ska bedöma att en 
utrymning är slutförd. Det som framkommit och konstaterats inom delprojektet 
är att en total utrymning, juridiskt sett, inte är slutförd förrän alla är utrymda. 
Men eftersom det med stor sannolikhet kommer finnas fall där allmänhet inte 
utrymmer kommer Polisen att göra en bedömning när utrymningen är 
genomförd, där det krävs dialog med räddningsledare och länsstyrelse.  

4.6 Personsanering 
I det här avsnittet presenteras vad personsanering är, syftet med personsanering 
samt en sammanställning av diskussioner och slutsatser från workshopen om 
personsanering som genomförts inom projektet.  
 
Vid ett utsläpp vid en kärnkraftsolycka kan radioaktiva ämnen hamna på 
huden, kläderna eller håret på människor som vistas i områden som berörs av 
nedfall. Detta kan dels leda till att huden exponeras direkt, dels till oavsiktligt 
intag av radioaktiva ämnen som hamnat på huden, kläderna eller i håret. Vidare 
kan exponeringen eller intaget leda till hälsoeffekter, antingen deterministiska 
eller stokastiska40.  
 
Syftet med personsanering är att begränsa exponering på huden och minska 
risken för oavsiktligt intag av radioaktiva ämnen på huden, kläderna eller håret. 
 
I Strålsäkerhetsmyndighetetens rapport41 beskrivs fyra olika typer42 av 
personsanering;  

• Livräddande personsanering (omedelbar personsanering för livräddning),  
• Fullständig personsanering (avlägsna kontamination på huden som utförs av 

hälso- och sjukvård),  
• Organiserad personsanering (dusch på en avvisad plats, tex utrymningsplats som 

organiseras av Länsstyrelsen) 
• Enskild personsanering (personsanering som personen utför själv).  

 

 
40 Se definition av deterministiska och stokastiska hälsoeffekter i begreppslistan, kapitel 3  
41 Behov av personsanering för allmänheten i samband med en svensk kärnkraftsolycka, 
SSM2019:11 
42 Se definition i begreppslistan, kapitel 7 
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I detta avsnitt kommer endast organiserad personsanering och enskild 
personsanering att behandlas. 
 

4.6.1 Workshop om personsanering 
Under workshopen om personsanering diskuterades frågeställningar om syfte 
och behov av organiserad och enskild personsanering. En sammanställning av 
resultatet redovisas nedan. Sammanställningen är uppdelad i tre underrubriker 
– Benämningar ”Organiserad personsanering” och ”Enskild 
personsanering”, Organiserad personsanering samt Enskild personsanering. 
 
Benämningar ”Organiserad personsanering” och ”Enskild 
personsanering” 
Vid diskussion om huruvida benämningarna ”Organiserad personsanering” och 
”Enskild personsanering”, ska ändras eller behållas kom grupperna överens att 
behålla benämningarna. Det framkom dock att benämningar bör kunna 
förenklas vid kommunikation, eftersom begreppens betydelse behöver vara 
tydliga för allmänheten.  
 
Det framkom att det vid en kärnkraftsolycka kan uppstå flera olika behov av 
personsanering (både vad gäller organiserad och enskild personsanering) som 
Länsstyrelsen skulle behöva ansvara för.  
 
Här nedan presenteras de olika behoven som tydliggjordes under workshopen.  
 

1. Organiserad personsanering av Länsstyrelsen för att undvika eller minimera 
deterministiska hälsoeffekter på huden. 
 

2. Enskild personsanering där Länsstyrelsen bistår allmänheten med dusch för de 
som inte kan genomföra enskild personsanering,  
Alternativt 
Organiserad personsanering av Länsstyrelsen för att minska stokastiska 
effekter så långt det är möjligt och rimligt för de som inte på egen hand kan 
genomföra enskild personsanering, till exempel de som utrymts. 
 

3. Enskild personsanering som allmänheten genomför på egen hand för att 
undvika oavsiktligt intag så långt det är möjligt och rimligt. 

 
Eftersom det ännu inte finns ett gemensamt ställningstagande för hur 
alternativen ska planeras och genomföras så finns det behov av att 
länsstyrelserna (kärnkraftslänen) tillsammans med berörda aktörer utvecklar 
personsaneringen framöver, utifrån de framtagna behoven i punktlistan ovan. 
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Organiserad personsanering 
Slutsatser som redovisas i avsnittet bör vara en utgångspunkt när 
länsstyrelserna (kärnkraftslänen) tillsammans med berörda aktörer utvecklar 
personsanering och kontrollkontamination framöver. 
 
Kontrollkontamination genomförs för att söka av människor och husdjur som 
eventuellt blivit exponerade av radioaktiva ämnen. Det finns motiv till att 
kontrollkontamination i första hand identifierar personer som fått höga 
stråldoser via inandning, men även för att lugna personer som inte exponerats 
av joniserande strålning. I dagens planering bistår länsstyrelserna med 
organiserad personsanering vid utrymningsplatser. Det är först genom en 
kontrollkontamination med två stycken GDM-50 rör som indikerar om 
personen blivit exponerad och därefter görs en mätning med prober för att 
lokalisera var på kroppen radioaktiva ämnen finns. Det erbjuds dusch två 
gånger mellan finavsökningen för att säkerställa att personen har avlägsnat 
strålkällan och skulle inte dusch hjälpa så är det högst sannolikt att personen 
fått en intern kontamination som sitter inuti kroppen. Det är dock troligt att i 
stort sett alla som berörts av ett nedfall kan ha fått låga nivåer av radioaktiva 
ämnen på sig, men att dessa nivåer i många fall är så låga att de har liten 
betydelse utifrån ett strålskyddsperspektiv.  
 
Syfte och nytta med kontrollkontamination behöver redas ut innan planeringen 
för kontrollkontamination kan påbörjas.  

• Varför kontrollmäter vi och vad får det för konsekvenser?  
• Vad kan upptäckas och hur ska resultaten hanteras?   
• Vilken information ska personer som troligen har fått en intern kontamination 

få?  
• Ska det finnas en plan för hur sjukvården omhändertar kontaminerade personer 

(att skicka personer till sjukhus för att saneras ansågs inte vara motiverat)?  
• Kan sjukvården omhänderta personer som fått intern kontamination eller 

kommer belastningen på sjukvården vara så omfattande ändå att detta inte är 
möjligt?  

 
Det bör finnas en planering för hur de som kommer till en utrymningsplats och 
som på egen hand inte kan duscha får stöd. Det är avgörande med tydlig 
kommunikation, och information måste tas fram på förhand. Ett förslag är att 
be utrymmande ta med ombyteskläder i så stor utsträckning som möjligt för att 
undvika det stora logistiska problemet med att ha nya ombyteskläder 
tillgängligt på plats. 
 
Det finns ett flertal olika utmaningar med organiserad personsanering. En 
utmaning är att kunna säkerställa att stationen för personsanering bemannas 
tillräckligt snabbt (vid en skyndsam utrymning) och dessutom med rätt 
kompetens för att kunna förklara varför kontaminationskontrollen ger utslag. 



LÄNSSTYRELSEN Planeringsunderlag 
  

72(144) 

2021-06-01  452-2675-21 
  

 

Det bör finnas tydliga riktlinjer för vad som är ett tecken på kontamination. Om 
syftet är att upptäcka personer som är kontaminerade, är det av vikt att fastslå 
vad ”kontaminerad” innebär uttryckta i mätbara storheter. En annan utmaning 
är att det går åt stora resurser för personsanering, om personsanering ska 
erbjudas måste dessa resurser finnas att tillgå. Om det inte med säkerhet går att 
säkerställa att resurserna kommer finnas tillgängliga bör andra alternativ 
övervägas.   
 
Vidare är en annan utmaning att det med stor sannolikhet riskerar att bli en 
flaskhals på utrymningsplatsen, då flera personer inte kan mätas i 
kontaminationskontrollen på samma gång. Planeringen bör ta hänsyn till 
geografiska förutsättningar i länen och anpassa behovet av organiserad 
personsanering. Det bor exempelvis cirka 120 000 människor i Hallands yttre 
beredskapszon och det är en utmaning att kunna bistå en sådan mängd 
människor organiserad personsanering, där kostnaden riskerar överstiga nyttan. 
Det behöver dessutom säkerställas att mätutrustning förvaras och mobilt kan 
transporteras ut till utrymningsplatser på ett effektivt sätt.  
 
En alternativ lösning som diskuterades var att enbart erbjuda duschmöjligheter 
och inte kontaminationskontroll på andra platser än på utrymningsplatsen för 
att minska belastningen på utrymningsplatsen. Det blir då två olika syften, där 
utrymningsplatsen erbjuder stöd för utrymmande med till exempel inkvartering 
och där andra platser erbjuder utrymmande duschmöjligheter. Det är av stor 
vikt att information till allmänheten som eventuellt berörts av ett nedfall samt 
de som utrymts innehåller budskap om att duscha, byta kläder och tvätta 
händerna regelbundet för att sänka stråldoser.  
 
Det konstateras att behovet av organiserad personsanering alltid kommer finnas 
oavsett om det skett ett utsläpp eller inte. I praktiken så behövs inte 
personsanering för de som utrymts innan ett utsläpp, men oron hos 
utrymmande bör inte underskattas. Ett syfte med kontrollkontaminationar är att 
lugna allmänheten, men detta måste vägas mot resursåtgång. Det är dock svårt 
att ha parallella planer för när behov av kontrollkontamination och 
personsanering är befogat. Målsättningen är att utrymma den inre 
beredskapszonen innan ett utsläpp och i det skedet bör inte behovet av 
organiserad personsanering uppstå. Däremot kan inte personsanering uteslutas 
vid utrymning på grund av markbeläggning.  
 
Det kan uppstå vissa kommunikativa utmaningar för länsstyrelserna i samband 
med en kärnkraftsolycka och mer specifikt i frågan om personsanering. På 
grund av komplexiteten kan en situation uppstå där allmänheten uppmanas att 
duscha, samtidigt som information om att joniserande strålning inte är så farlig 
delges.  
Samma sak gäller om Länsstyrelsen genomför kontrollkontamination samtidigt 
som information om att det inte finns en betydande risk utöver intag. 
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Informationen behöver förberedas och det är viktigt att den är så tydlig att 
allmänheten inte kommer ifrågasätta olika åtgärder och budskap. 
Allmänheten kan exempelvis bes att duscha men samtidigt betonas att 
joniserande strålning inte är farligt.  
 
Det viktigaste budskapet att förmedla är att undvika oavsiktligt intag. 
Koncentrationer av radioaktiva ämnen på huden som leder till farliga nivåer 
uppstår endast i utsläppsriktningen inom några kilometer från kärnkraftverk om 
beräkning görs för ett största tänkbara utsläpp. 
 
Det är högst sannolikt att panikslagna och oroliga människor antingen 
kontaktar sjukvården eller strömmar in. Det finns också risk att trafikolyckor 
uppstår i samband med utrymning. För att avlasta sjukvården finns det ett syfte 
att erbjuda organiserad personsanering, då det finns en stor risk att allmänheten 
beger sig dit annars.  
 
För allmänheten är inte personsanering på sjukhus motiverat. Däremot, för 
personer i utsläppsriktningen inom några kilometer från ett kärnkraftverk vid 
ett största tänkbart utsläpp, kan organdoser som leder till allvarliga 
deterministiska effekter inte uteslutas. Personer som vid kontrollkontamination 
ger höga utslag som indikerar intern kontamination kan höra till denna grupp. 
Dessa måste sjukvården ta hand om, men inte för ytterligare personsanering 
utan för annan sjukvård kopplad till de organ som påverkats (röd benmärg, 
sköldkörteln, embryo, fostrets hjärna, etc.).     
 
Enskild personsanering 
Tydlig och rätt information till allmänheten är helt avgörande vid en 
kärnkraftsolycka för att skyddsåtgärderna ska bli lyckosamma. För enskild 
personsanering är det absolut viktigaste budskapet att tvätta händerna ofta för 
att undvika oavsiktligt intag av radioaktiva ämnen, samt att även duscha och 
byta kläder ofta. Det kommer bli ett stort informationsbehov. 
 
Länsstyrelserna behöver utveckla förberedande kommunikationsinsatser av 
enskild personsanering som kan bli aktuellt vid en kärnkraftsolycka. En åtgärd 
är att förbereda bra information om att sköta saneringen själv. En del av arbetet 
är att förbereda informationsmaterial, som exempelvis de broschyrer som 
skickas till de som bor i den inre- och yttre beredskapszonen. Broschyrerna bör 
bland annat omfattas av en beskrivning av hur enskild personsanering går till 
med enkla åtgärder.   
 
Frågan om information om personsanering behöver ses i ett helhetsperspektiv. 
Enskild personsanering bör ingå i information för att visa på olika typer av 
åtgärder som varje enskild individ kan vidta, detta kommer tydliggöra hur 
risken för oavsiktligt intag av joniserande ämnen i samband med en 
kärnkraftsolycka kan minimeras. Det kommer krävas ett större arbete kring 
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innehåll, utformning, kanaler med mera framöver. Vilka kanaler använder man 
för att nå alla målgrupper? 
 
Prioriterad information till riskgrupper fungerar och behöver förberedas. 
Erfarenheter från pandemin visar på en högre medvetenhet hos allmänheten om 
noggrannhet med handhygien, men även att myndigheter har kunnat rikta 
budskap till riskgrupper. Det kan man dra nytta av när likvärdig information till 
allmänheten behöver kommuniceras och förberedas. Det är högst troligt att 
sjukvården och 1177 kommer bli belastade vid en kärnkraftsolycka och då är 
det viktigt att nå ut med tydlig information till allmänheten. 
 
Information om risker med joniserande strålning är en annan utmaning. Det 
kan uppstå oroligheter och missförstånd om hur farligt joniserande strålning är. 
Ett pedagogiskt exempel är att kunna berätta om bakgrundsstrålning och hur 
stor stråldosen är vid en flygresa eller jämföra med en röntgen. Ett annat 
exempel är hur man kan förklara vad ”20 mSv årlig effektiv dos” innebär och 
vad det kan jämföras med. Det kan förebyggas genom rätt utbildning och 
information på arbetsplatser och inom skolverksamheter. Man kan exempelvis 
likt vid en brand, informera om vad det går att göra själv för att motverka 
exponering av radioaktivitet. Det är viktigt att skapa förståelse och trygghet för 
de som kan bli drabbade, bland annat för riskgrupper men även för personal 
som kommer behöva arbeta i miljöer där det finns en risk för joniserande 
strålning. 
 
Mycket av utmaningarna kommer handla om att bemöta den oron för hälsan 
som kommer uppstå och hur man på bästa sätt kan reducera detta. I det här 
arbetet finns det ett stort behov att involvera regionerna i det fortsatta arbetet.  
 
Slutsatser: 

- Nyttan och genomförandet av kontrollkontamination behöver ses över och 
utredas vidare. 

- Syftet och nyttan med organiserad personsanering behöver utredas vidare, där 
kostnaden inte får riskera att överstiga nyttan vid resursanvändning och 
tidsåtgång. 

- Regionerna behöver involveras i större utsträckning när arbetet med 
personsanering behöver utvecklas framöver, eftersom det i grund och botten 
handlar om hälso- och sjukvårdsfrågor.  

- Det finns behov att utveckla och förenkla benämningar och begrepp för 
allmänheten. Det är viktigt att allmänheten förstår riskerna med joniserande 
strålning och att information ges på ett enkelt sätt. 

- Information måste förberedas för vad som gäller vid enskild personsanering 
 



LÄNSSTYRELSEN Planeringsunderlag 
  

75(144) 

2021-06-01  452-2675-21 
  

 

5. Utrymning på grund av markbeläggning 

5.1 Inledning 
 
I det här kapitlet redovisas resultatet från genomfört arbete inom delprojektet 
Utrymning på grund av markbeläggning. Underlaget är ett stöd för planering av 
utrymning på grund av markbeläggning i planeringszonerna kring svenska 
kärnkraftverk. Underlaget ska bidra till att planerna oavsett län har samma 
utgångpunkter och strategiska grunder. Delprojektet har tagit utgångspunkt i ett 
flertal olika förändrade och tillkomna paragrafer i FSOn (se vidare beskrivning 
i avsnitt 1.3).  
 
De aktörer som permanent har deltagit i delprojektet är Länsstyrelserna i 
Uppsala, Halland, Kalmar, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Arbetet har bedrivits i 
projektform och uteslutande skett via digitala möten och en digital workshop.  
 
Följande aktörer har bidragit i arbetet via en workshop rörande utrymning (och 
strålningsmätning): 
 
Länsstyrelser:  
Gotland, Gävleborg, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Stockholm, 
Uppsala, Västra Götaland och Östergötland 
Kommuner:  
Göteborg, Kungsbacka, Mark, Norrtälje, Oskarshamn, Tranås, Upplands-
Väsby, Valdemarsvik, Vallentuna, Varberg, Ydre och Åtvidaberg 
 
Regionerna:  
Halland, Kalmar och Uppsala 
Andra myndigheter: 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polismyndigheten, 
Strålsäkerhetsmyndigheten och Trafikverket  
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5.2 Förutsättningar för utrymning på grund av 
markbeläggning 

 
5.2.1 Lag och förordning 

I det här avsnittet redovisas lag och förordning som är av vikt för hela avsnitt 5.  
 
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Förordning (2003:789) 
om skydd mot olyckor (FSO) 
 
Länsstyrelsen ansvarar för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen 
från en kärnteknisk anläggning, så kallad statlig räddningstjänst enligt 4 
kapitlet, 15§ i FSO. Enligt det 4 kapitlet, 6§ i LSO gäller statlig räddningstjänst 
vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning i sådan 
omfattning att särskilda åtgärder krävs för att skydda allmänheten eller då 
överhängande fara för ett sådant utsläpp. 
 
Länsstyrelsen ska i sin planering för statlig räddningstjänst förbereda för 
strålningsmätningar och ska i planeringszonerna dessutom förbereda för 
utrymning av allmänheten baserad på dessa, detta redovisas i FSO 4 kap, 26§. 
 
Vidare tydliggör LSO 6 kap, 4§ att den som med stöd av 2 § har beslutat om 
avspärrning eller utrymning, skall i skälig omfattning hjälpa till med att ordna 
uppehälle för dem som till följd av åtgärden är i behov av det.  
 
Enligt FSO 18§ ska en länsstyrelse säkerställa att den befolkning som sannolikt 
kommer att beröras i händelse av en radiologisk nödsituation ges information 
om de hälsoskyddsåtgärder som ska vidtas och de regler som gäller i en sådan 
situation. Och vidare, i fall som avses i 4 kap. 6 § lagen (2003:778) om skydd 
mot olyckor, säkerställa att den befolkning som faktiskt berörs i händelse av en 
radiologisk nödsituation omedelbart underrättas om fakta om olyckan, de regler 
som gäller för befolkningen och de hälsoskyddsåtgärder som ska vidtas. 
 
LSO 6 kap, 1§ visar att när det behövs, är var och en som under kalenderåret 
fyller lägst arton och högst sextiofem år skyldig att medverka i räddningstjänst, 
i den mån hans eller hennes kunskaper, hälsa och kroppskrafter tillåter det. 
Tjänsteplikten fullgörs på anmodan av räddningsledaren. 
 
Tjänsteplikt gäller inte under saneringsarbetet, däremot kan den myndighet 
som leder saneringsarbetet i vissa fall göra ingrepp i annans rätt. Detta 
tydliggörs i LSO 6 kap 2§: 

Om fara för liv, hälsa eller egendom eller för skada i miljön inte 
lämpligen kan hindras på något annat sätt, får räddningsledaren 
vid en räddningsinsats bereda sig och medverkande personal 
tillträde till annans fastighet, avspärra eller utrymma områden, 
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använda, föra bort eller förstöra egendom samt göra andra 
ingrepp i annans rätt, i den mån ingreppet är försvarligt med 
hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som vållas genom 
ingreppet och omständigheterna i övrigt. Sådana ingrepp får 
också göras av en nämnd som avses i 3 kap. 11 § eller, i fråga om 
statlig räddningstjänst, av den myndighet som ansvarar för 
räddningstjänsten. Om Länsstyrelsen eller annan statlig 
myndighet i enlighet med vad som sägs i 4 kap. 10 § första 
stycket har tagit över ansvaret för den kommunala 
räddningstjänsten, får ingrepp göras av den myndigheten i stället 
för av den kommunala nämnden. 

 
Vid sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen får, under de 
förutsättningar som anges i första stycket eller om det är 
nödvändigt för att göra det möjligt att åter använda den 
förorenade egendomen, den myndighet som ansvarar för 
saneringen göra sådana ingrepp i annans rätt som anges i första 
stycket. 

 
Länsstyrelsen ska i enlighet med 26§ FSO förbereda för strålningsmätningar 
och utrymning av allmänheten baserad på strålningsmätningar inom 
planeringszonerna. 
 
Kommuner i planeringszonen ska enligt FSO 4 kap 28§ bistå Länsstyrelsen i 
arbetet med strålningsmätning och rapportering av mätresultat genom att ställa 
personal och nödvändig egendom till förfogande. 
 
Enligt LSO 6 kap, 9 § är de även skyldiga att delta i planeringen av 
räddningstjänsten vid utsläpp av radioaktiva ämnen från kärntekniska 
anläggningar och att medverka vid övningar i sådan räddningstjänst. 
Kommunerna är även skyldiga att medverka i planering och övningar för 
sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från kärntekniska anläggningar. 
 
Slutligen tydliggör LSO 7 kap 1§ att kommuner som har medverkat i statlig 
räddningstjänst eller vid sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen eller vid 
övningar i sådan räddningstjänst eller sådan sanering, har kommunen rätt till 
skälig ersättning av staten. 
 
 
Miljöbalk 
 
Vid avslutande av statlig räddningstjänst kan Länsstyrelsen fatta beslut om 
miljöriskområden med avseende på de utrymda områdena i enlighet med 
Miljöbalken.43  

 
43 SFS 1998:808. Miljöbalk. Stockholm: Miljödepartementet. Kap 10. 15-18§ 



LÄNSSTYRELSEN Planeringsunderlag 
  

78(144) 

2021-06-01  452-2675-21 
  

 

10 kap, 15 §   Om ett mark- eller vattenområde är så allvarligt 
förorenat att det med hänsyn till riskerna för människors hälsa 
och miljön är nödvändigt att besluta om begränsningar i 
markanvändningen eller andra försiktighetsmått, skall 
Länsstyrelsen förklara området som miljöriskområde. 
 
10 kap, 17 §   När ett område förklaras som miljöriskområde skall 
Länsstyrelsen besluta om inskränkningar i markanvändningen 
eller om att vissa åtgärder som den eller de fastighetsägare eller 
andra som omfattas av förklaringen vill vidta skall vara förenade 
med villkor eller skall föregås av en anmälan till 
tillsynsmyndigheten. 
 
10 kap, 18 §   Länsstyrelsen skall ändra eller meddela nya villkor 
eller upphäva beslutet om miljöriskområde när föroreningarna är 
avhjälpta eller har minskat så att beslutade inskränkningar i 
markanvändningen eller andra försiktighetsmått inte längre är 
nödvändiga. 
 

 
 
5.2.2 Roller och ansvar 

I det här avsnittet preciseras roller och ansvar som rör utrymning på grund av 
markbeläggning. 
 
Länsstyrelsen 
Länsstyrelserna i planeringszonerna ska göra en planering för att ha förmåga 
att utrymma allmänheten i planeringszonen. Även utanför planeringszonerna 
kan det vara motiverat att utrymma på grund av markbeläggning vilket bör 
beaktas av länsstyrelser som inte berörs av planeringszonerna.44 Samtliga 
länsstyrelser ska planera för skyddsåtgärder baserat på en riskanalys.  
I samband med en utrymning ansvarar Länsstyrelsen för att: 

• Identifiera och avgränsa område som ska utrymmas 
• Besluta om utrymning 
• Ansvara för planering och genomförande samt samordning mellan berörda 

aktörer 
• Ansvarar för information och kommunikation till utrymmande och andra 

berörda av olyckan. 
• I skälig omfattning hjälpa till med att ordna uppehälle för dem som till följd av 

åtgärden är i behov av det. 
• Besluta om återflyttning 

 
44 SSM rapport: Översyn av beredskapszoner, 2017:27, sid. 42 
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Kommuner 
I samband med en utrymning ansvarar kommunen för: 

• Utrymning av alla kommunala verksamheter 
• Bistå Länsstyrelsen med upprättande av mottagningsstationer samt inkvartering 

av utrymda.  
• Information till och kommunikation med människor som bor, verkar eller vistas 

i kommunen, utifrån sitt geografiska områdesansvar. 
• Information till och kommunikation med utrymda, utifrån sitt geografiska 

områdesansvar. 

Sjukvårdshuvudman 
Sjukvårdens ansvar regleras främst i hälso- och sjukvårdslag (2017:30). I 
sjukvårdens uppgifter ingår att verka för en god hälsa hos hela befolkningen. I 
samband med en utrymning ansvarar sjukvården främst för: 

• Hantering av vårdinsatser 
• Upprätthållande av katastrofmedicinsk beredskap 
• Vårdtransporter och ambulansverksamhet inklusive anpassade transportmedel 

för vårdtagare med olika behov 
• Inkvartering av vårdtagare 
• Information till och kommunikation med vårdtagare och anhöriga 
• Återflyttning av vårdtagare 

Polismyndigheten 
Polisens ansvar regleras främst i polislag (1984:387). I polisens uppgifter ingår 
att förebygga brott, hindra störningar och ingripa när sådana har inträffat, 
bedriva utredning i fråga om brott som hör under allmänt åtal och bistå 
allmänheten när så är tillämpligt. I samband med en utrymning ansvarar 
polisen främst för: 

• Bistå räddningsledaren i genomförandet av utrymning 
• Hantering av polisiära insatser 
• Upprätthållande av allmän ordning och säkerhet i samhället 
• Avspärrningar av områden och vägar vid hot- eller brottssituation samt biträde 

vid avspärrning vid olyckor 
• Trafikdirigering 
• Registrering av döda, skadade och försvunna personer i samband med 

utrymningen. 
• Genomsökning och bevakning av utrymt område 
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5.2.3 Samhällsviktig verksamhet  
För planeringszonen är det inte rimligt att genomföra åtgärdsplanering för 
samhällsviktig verksamhet på samma sätt som för inre- och 
yttreberedskapszonerna. Det som är viktigt i planeringszonen är att på förväg 
känna till vilka aktörer som måste bidra med att analysera påverkan på 
samhällsviktig verksamhet utifrån områden som beslutas ska utrymmas. Det är 
först när de områden som ska utrymmas på grund av markbeläggning är 
definierade som det är möjligt att analysera och se behov av eventuell 
kontinuitetsplan för samhällsviktig verksamhet. Utrymningsområdets karaktär 
och vilka samhällsviktiga verksamheter som berörs samt vad dessa 
verksamheter försörjer är viktig att veta. Utrymningen kommer inte ske 
skyndsamt i dessa områden. Måste verksamheter fortgå krävs det planering för 
hur de ska kunna fortgå efter att området utrymts.  
 
Kommuner och Länsstyrelser ska identifiera lokala respektive regionala 
samhällsviktiga verksamheter inom sina respektive geografiska 
ansvarsområden. Regioner och centrala myndigheter ska identifiera 
samhällsviktig verksamhet inom sina respektive ansvarsområden, de centrala 
myndigheterna identifierar sådant som är av nationell karaktär. Samtliga nivåer 
ska dessutom identifiera vad inom den egna verksamheten som är 
samhällsviktigt. 
 
Den personal som krävs för att driva en samhällsviktig verksamhet är 
arbetstagare i en radiologisk nödsituation. Det kommer behövas utbildning, 
skyddskläder, rutiner bland annat. Referensnivåer gäller för 
arbetsmiljöansvaret och arbetsgivaren har ansvaret att arbetstagare får den 
utbildning och utrustning de behöver för att genomföra verksamheten. Det är 
viktig att tillsammans med verksamhetsutövaren definiera: 

• Samhällsviktig verksamhet som minskar eller upphör pga. ingen bor kvar. 
• Sådant som behöver finnas kvar men som kan flytta. 
• Sådant som inte kan flytta såsom Seveso-anläggningar och VA-teknisk 

försörjning. 
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5.3 Plan för utrymning på grund av markbeläggning 
Utrymning på grund av markbeläggning kan behöva genomföras i 
beredskapszonerna och planeringszonen, men även på större avstånd. Beroende 
på utsläppets storlek och väderförhållanden kan nedfallet bli så kraftigt att 
utrymning på grund av markbeläggning i vissa områden behöver genomföras 
inom dagar till veckor för att doskriteriet inte ska överskridas. 
Strålningsmätningar för att identifiera sådana områden måste genomföras 
skyndsamt.  
 
Skyddsåtgärden kan vara motiverad i beredskapszonerna som en komplettering 
till redan genomförd utrymning likväl i planeringszonen samt även på större 
avstånd. Gemensamt är att markbeläggning av radioaktiva ämnen kartlagts 
genom strålningsmätningar. I områden med höga nivåer av radioaktiva ämnen 
kan utrymningen behöva ske mer skyndsamt än i områden där 
markbeläggningen av radioaktiva ämnen först på längre sikt utgör en risk som 
kan leda till att området bör utrymmas. Det är därför svårt att göra 
utrymningsplaner som redogör för hur en sådan utrymning i detalj ska 
genomföras. En grundläggande förmåga och god planering som kan stödja 
utrymningen; från identifiering av områden som ska utrymmas till det att 
utrymningen och omhändertagande av de utrymmande är genomförd är därför 
viktig. 
 
Planeringen bör utgå från remissversionen av Handbok Storskalig utrymning 
från MSB45 för att till största möjliga utsträckning överensstämma med 
utrymning vid andra samshällstörningar. Handboken ger konkret vägledning i 
processen med framtagande av en utrymningsplan och de förmågor som måste 
finnas för att genomföra en utrymning. Samtidigt ställer dock utrymning på 
grund av markbeläggning delvis andra krav på planeringen. Samverkan mellan 
berörda län är av stor vikt för att lyckas med skyddsåtgärden, vilket också 
kräver omfattande samverkan i planläggningen.   
 
Utrymningsplanen bör tydliggöra hur följande delar ska hanteras och 
genomföras när kartläggningen av nedfallet kan visa vilka områden som måste 
utrymmas på grund av markbeläggningen: 
  

• Kartläggning av berörda områden 
• Förankring av beslutet 
• Beslutsprocessen 
• Informera  
• Utrymma 
• Ta emot  

 
45 Handboken färdigställs under 2021, MSB 
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• Återflytta 

5.3.1 Kartläggning av berörda områden 
För att kunna planera och genomföra en utrymning på grund av 
markbeläggning när områden kartlagts utifrån strålningsmätningar behöver 
följande kartläggning göras: 
 

• Ta fram ett uppdaterat befolkningsunderlag för de berörda områdena och med 
hjälp av kommunen för att uppskatta hur många personer berörs. 

• Kartlägg samhällsviktig verksamhet i området. Dessa kontaktas i samverkan 
med kommunen för att avgöra om verksamheterna kan stängas eller inte. Om 
verksamheterna inte kan stängas måste kontinuitetsplan upprättas.  

• Kartlägg svårutrymda verksamheter. Samverkan med verksamhetsutövarna 
kring hur dessa kan utrymmas på ett bra sätt. 

• Ta fram planering för hur barn och gravida ska kunna prioriteras i utrymningen. 
• Ta fram en plan för hur barns möjligheter till fortsatt skolgång ska omhändertas. 
• Identifiera större industrier/företag för att höra om de har en egen 

utrymningsplan eller behöver stöd av polisen. 
• Identifiera på förhand bestämd uppsamlingsplats (upprättas genom 

överenskommelse med berörd kommun och med polis). 
• Identifiera på förhand bestämd mottagningsplats som upprättas vid ett 

utrymningsbeslut. 
• Ta fram utrymningsvägar och avspärrningsplatser i samverkan med kommun, 

polis och Trafikverket som beskrivs och illustreras i en karta och som ska 
kommuniceras ut till allmänheten.  

• Fastställ en kommunikationsplan med syfte att säkerställa nödvändig 
information till allmänheten som berörs. Vilka informationsvägar som ska 
utnyttjas. Det kommer finnas ett stort informationsbehov. 

• Tydliggör roll och ansvar för berörda aktörer, dvs vad som förväntas göra av 
respektive aktör (Länsstyrelsen/kommun/polis/transportbolag/Trafikverket/ med 
flera). 

• Kartlägg lantbruk med djur som berörs. Därefter planera hur dessa ska 
omhändertas. 

• Undersök hur lång tid inblandade aktörer behöver till förberedelser och när de 
kan komma igång med genomförande av utrymningen. Uppskatta därefter en 
rimlig tid som utrymningen skulle kunna ta.  

Att genomföra en utrymning kan innebära risker för dem som omfattas av 
beslutet. Vissa grupper i samhället riskerar att fara illa i samband med en 
utrymning och andra grupper bör prioriteras vid en utrymning. Det finns också 
grupper i samhället som befinner sig i verksamheter där den 
verksamhetsansvarige har ansvar för individen före, under och efter 
utrymningen, exempelvis klienter inom kriminalvården.  
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En av de viktigaste faktorerna för att lyckas med utrymningen och minimera 
riskerna är att förbereda och i förväg planera för utrymning. Mot den 
bakgrunden bör planeringen särskilt följande grupper och verksamheter: 
 

• Barn samt gravida, dessa grupper löper störst risk i samband med strålning. 
Praktisk kan det innebära att hushåll med barn eller gravida ska prioriteras. 

• Äldre, då erfarenheter visar att det i denna grupp flest dör fler vid en storskalig 
utrymning. Den här kategorin kan behöva särskilt stöd och riktade insatser vid 
utrymning. 

• Kommunala verksamheter som exempelvis särskilda boenden för äldre, LSS-
boenden46 eller äldre med hemtjänst. 

• Privata vårdgivare 
• Personer med hemsjukvård i regionens regi 
• Kriminalvårdens verksamheter 
• Statens institutionsstyrelses verksamheter 
• Personer med funktionsnedsättningar 
• Sjukhuspatienter 

 
Kriminalvården och Statens institutionsstyrelse är två myndigheter som 
ansvarar för verksamheter med tvångsomhändertagna människor och vård till 
olika grad. Myndigheterna har ett fortsatt ansvar för människor i sin 
verksamhet vid en samhällsstörning. Det är viktigt att länsstyrelserna i sin 
planering kartlägger vilka av dessa verksamheter som finns i planeringszonen 
och säkerställer att respektive myndighet har god förståelse för ansvars- och 
rollfördelning vid ett beslut om utrymning i en planeringszon. 
 
Statens institutionsstyrelse (SiS) är en myndighet som ansvarar för individuellt 
anpassad tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala 
problem och vuxna med missbruksproblem. Kommunal socialtjänst placerar 
ungdomar och vuxna hos SiS verksamhet efter beslut i förvaltningsrätten, det 
är därför viktigt med samverkan mellan SiS och kommuner vid en utrymning.  
Kriminalvården ansvarar för häkten, fängelser och frivård, i uppdraget ingår 
också att transporterna klienter mellan domstol, häkten och anstalt. Transporter 
utförs även åt Polisen och Migrationsverket. 
 
Planeringen bör möjliggöra att dessa grupper som i fler fall är svårutrymda kan 
utrymmas tidigt och under ordnade förhållanden samt med god förmåga att 
säkerställa exempelvis vårdbehovet såväl under som efter en utrymning.  
Det är också viktigt att planera för personal som skall fortsätta bedriva vård 
eller annan verksamhet fram till att alla är utrymda. 

 
46 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
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5.3.2 Förankra beslut om utrymning 

En utrymning på grund av markbeläggning riskerar att bli ett stort ingrepp i enskilda 
människors liv och på samhället i stort. Ett beslut kan omfatta delar av, hela eller flera 
kommuner och kan komma att påverka verksamheter såväl i det beslutade området som 
utanför det. Ett utrymningsbeslut kan leda till stora konsekvenser för samhällets alla 
delar och måste därför vara analyserat och samordnat med berörda aktörer för att ge 
bästa möjliga bedömning av dess konsekvenser och effekter. Det är viktigt att i beslutet 
värdera den radiologiska lägesbilden gentemot alla andra underlag som kartläggningen 
fått fram. Ett beslut bör föregås av en inriktning och samordningsfunktion (ISF)47 som 
syftar till att möjliggöra en bred intressentmedverkan i beslutet.  

Många aktörer kan komma att behöva delta i processen fram till beslutet 
beroende på vilka geografiska områden som berörs. Att säkerställa kännedom 
om samhällsviktig verksamhet, riksintressen, demokratiska värden med mera är 
av stor vikt i samband med beslutet. 
 
 

5.3.3 Beslut om utrymning 
Räddningsledaren i statlig räddningstjänst har möjlighet att besluta om 
utrymning enligt 6 kap 2§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. I 
planeringszonen är detta motiverat i de fall man kan konstatera att stråldosen 
20 mSv årlig dos på grund av markbeläggning av radioakta ämnen. När beslut 
om utrymning fattas med stöd av lagen behöver personer som finns i det 
drabbade området utrymmas. Polisens skall bistå räddningsledaren i 
genomförandet av utrymningen men också att bevaka det utrymda området. Att 
ta sig in i ett utrymt område utan tillstånd är ett lagbrott. 
 
Utrymning på grund av markbeläggning från radioaktiva ämnen kan behöva 
göras över stora geografiska områden och behovet kan sträcka sig över flera 
statliga räddningsinsatser samt utanför planeringszonen. Den radiologiska 
lägesbilden tillsammans med fakta från kartläggning av berörda områden utgör 
underlag för beslutet. Det är av yttersta vikt att alla underlag vägs mot varandra 
och att beslutet anpassas till rådande omständigheter. 
 
Skyddsåtgärden utrymning genomförs för att på lång sikt minska riskerna för 
människor, det innebär inte per automatik att det behöver ske omgående, utan 
det är troligt att det finns tid att planera och förbereda utrymningen. Vid ett 
beslut om utrymning bör följande framgå: 

• Varför och vem som har beslutat om utrymning. Förklara att det handlar om att 
skydda allmänheten.  

 
47 En inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) är en tillfälligt sammansatt aktörsgemensam 
funktion för att sluta överenskommelser om inriktning och samordning. MSB 
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• Vilka områden som ska utrymmas. Se till att förmedla kartor för att underlätta 
förståelse så snart det går. Beskriv vilka som ska utrymma och om det finns 
några undantag från utrymning och förklara i så fall varför.  

• Beskriv när utrymningen ska ske. Finns det några tidpunkter som allmänheten 
behöver förhålla sig till och vad händer med den som inte vill utrymma.  

• Berätta vad som gäller i de beslutade områdena fram till tidpunkten då 
utrymningen ska påbörjas respektive när den ska vara genomförd. 

• Berätta vilka mottagningsplatser för utrymmande som är öppna och vilken 
service som ges där. Beskriv hur utrymningen ska genomföras, vilka möjligheter 
som erbjuds och vad den enskilde själv kan välja för alternativ. 

• Förklara vad beslutet innebär om man är boende, tillfällig besökare, företagare, 
vårdtagare och så vidare i beslutat område. 

• Beskriv vad som gäller efter att området är utrymt, får man på något sätt komma 
tillbaka? Försök att ange tiden för när återflyttning kan ske. 

 
5.3.4 Planering för mottagande av utrymda 

Det är motiverat att anta att människor i de berörda områdena har hunnit ta till 
sig information från myndigheterna rörande exempelvis hur man minskar 
risken för intag av radioaktiva partiklar. Därför bedöms det inte finnas 
anledning till att upprätta utrymningsplatser kopplat till beslut om utrymning 
på grund av markbeläggning. Det kommer fortfarande vara en stor logistisk 
utmaning att planera en utrymning. 
 
Vid utrymning på grund av markbeläggning finns förutsättningar för att 
utrymningen kan ske till områden som inte påverkats av en markbeläggning. 
Var dessa områden finns efter olyckan kan ingen på förhand ange. Planeringen 
för vart de utrymmande ska tas emot måste ske utifrån kartläggningen av 
markbeläggningen. För att förutsättningar till mottagande ska finnas bör dock 
samtliga länsstyrelser tillsammans med sina kommuner arbeta för en 
grundläggande förmåga till utrymning och mottagande oavsett 
samhällsstörning. 
 

5.3.5 Mottagningsplatser och inkvartering på lång sikt 
Kommuner i planeringszonen bör ha förmåga att upprätta en eller flera 
mottagningsplatser inom kommunen. Planering och överenskommelser med 
kommunerna bör ledas av länsstyrelserna.  
 
Mottagningsplatserna syftar till att erbjuda uppehälle för utrymmande som 
behöver inkvarteras under en längre tid och även service för de som behöver 
stöd för att ta sig vidare. Organiseringen av mottagningsplatsen bör vara i form 
av ett flöde där utrymmande ankommer, vid behov får akut hjälp för att sedan 
hänvisas till inkvarteringsplatser. Däremellan lämnas information och olika 
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typer av service. Vid val av mottagningsplats bör avstånd, risker och 
servicemöjligheter vägas in. 
 
Utrymning på grund av markbeläggning förväntas innebära att de utrymda inte 
kan återvända till sina hem inom en rimlig framtid och det är därför av stor vikt 
att försöka skapa inkvartering som bidrar till att lindra människors lidande i en 
redan mycket svår situation. Utrymda människor kommer ha ett stort behov av 
stöd från hela samhällets trygghetssystem, exempelvis ersättning från 
försäkringar, ekonomi-frågor eller psykosocialt omhändertagande. De 
myndigheter och samhällsfunktioner som normalt bedriver dessa verksamheter 
måste involveras och samordnas i stödet till de utrymda, oavsett om de 
inkvarterats på en mottagningsstation eller om de kunnat ordna med egen 
boende. För att minska påverkan för de utrymda behöver sådant stöd vara 
effektivt och koordinerat gentemot de utrymda. 
 
Vid en långvarig inkvartering behöver hänsyn tas till gällande boendenormer 
som till exempel reglerar boyta, uppvärmning, dricksvatten, avlopp, 
matlagningsfaciliteter, brandskydd och djurhållning. Även befolkningens olika 
behov behöver beaktas och den enskilde kan behöva få stöd att skapa en mera 
normal och långsiktig vardag på annan plats. 
 

5.4 Kommunikation kring utrymning på grund av 
markbeläggning 

 
Före olyckan 
Boende i de berörda zonerna bör informeras om vid vilka strålningsnivåer som 
det kan bli aktuellt med utrymning samt hur de ska agera vid ett 
utrymningsbeslut. Förutsättningar bör beskrivas i kommunernas 
riskkommunikation. I planen för att hantera en kärnkraftsolycka med ett 
radioaktivt utsläpp bör följande framgå: 

• Vilka utsläppsnivåer som leda till utrymning. 
• Hur varningar och beslut från myndigheterna kommer att spridas. 
• Lämplig utrustning och packning som kan underlätta vid utrymning. 
• Information om platser för mottagning av utrymmande och 

upphämtningsplatser.  
• Hur utrymmande ska hålla sig informerade. 
• Vilka möjligheter som finns till behovsanpassad hjälp. Exempelvis hur husdjur 

och produktionsdjur ska hanteras. 

Under olyckan 
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Under utrymning är det viktigt att inte skapa onödig oro som skulle kunna 
försvåra en utrymning på grund av markbeläggning efter ett utsläpp. Därför är 
det viktigt att i planen förbereda; 
 

• Varför och vem som har beslutat om utrymning. Förklara att det handlar om att 
skydda allmänheten och vilka riskgrupper som är extra känslig för 
markbeläggningen.  

• Vilka områden som ska utrymmas. Se till att förmedla kartor för att underlätta 
förståelse så snart det går. Beskriv vilka som ska utrymma och om det finns 
några undantag från utrymning och förklara i så fall varför.  

• Beskriv när utrymningen ska ske. Finns det några tidpunkter som allmänheten 
behöver förhålla sig till och vad händer med den som inte vill utrymma.  

• Berätta vilka mottagningsplatser för utrymmande som är öppna och vilken 
service som ges där. Beskriv syftet och vilka uppsamlingsplatser som är 
aktuella. 

• Hjälp allmänheten att ta med sig rätt tillhörigheter. I de flesta andra 
utrymningssituationer handlar detta om de absolut nödvändigaste sakerna. Vid 
utrymning på grund av markbeläggning måste beslutet omhänderta vad 
människor får och bör ta med sig ur ett mer långsiktigt perspektiv. Klargör om 
det finns det begränsningar för vad människor får ta med sig. 

• Uppmana till solidaritet – att hjälpa varandra. Samhällets resurser kommer 
behöva fokusera på de mest utsatta. 

• Särskilt riktad kommunikation till dem som av olika anledningar inte kan 
utrymma. Lantbrukare med djur, människor som av olika anledningar behöver 
stöd (äldre, personer med funktionsvariationer osv) och arbetstagare i 
samhällsviktig verksamhet inom det utrymda området.  
 

Personlig hygien minskar riskerna 
Genom basala hygienrutiner som att tvätta händerna, duscha och byta kläder 
minskar riskerna väsentligt för att oavsiktligt få i sig radioaktiva ämnen 
exempelvis i samband med måltider. Därför bör ett viktigt budskap till 
allmänheten vara att löpande tvätta sig och byta kläder. Det kallas för enskild 
personsanering.   
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5.5 Förutsättningar för strålningsmätning inom 
planeringszoner 

 
5.5.1 Bakgrund 

Efter att utsläppet från kärnkraftsolyckan upphört bör strålningsmätningar för 
att fastställa markbeläggningens utbredning och omfattning påbörjas 
skyndsamt. Vid långvariga utsläppsförlopp likt de som skedde i Tjernobyl och 
Fukushima, kan strålningsmätningar behöva inledas innan utsläppet helt 
upphört. En av de viktigaste frågorna i detta skede är om utrymning på grund 
av markbeläggning kan behövas. 
 
Utrymning på grund av markbeläggning ska göras i de fall befolkningen 
riskerar överstiga 20 mSv dos första året räknat från det att signifikant 
utsläppet upphört. En lägre gräns kan sättas. När stråldosen uppskattas för det 
första åter ska hänsyn tas till den skyddsfaktor normal inomhusvistelse ger. När 
utrymningen genomförs ska områden med högre markbeläggning prioriteras 
utifrån den information som strålningsmätningar ger.48 
 
 
I områden där markbeläggning av radioaktiva ämnen ger nära 20 mSv första 
året, behöver en noggrannare kartläggning av strålningsnivåerna göras. I 
sådana områden bör även andra åtgärder övervägas, såsom sanering eller 
restriktioner, för att minska stråldosen och därigenom eventuellt undvika, ett 
utrymningsbeslut. Situationsanpassade åtgärdsnivåer, som beaktar den faktiska 
nuklidfördelningen i nedfallet, behöver tas fram i händelsen.49 Målsättningen 
är att beslut fattas om utrymning på grund av markbeläggning senast en månad 
efter att signifikanta utsläpp kan anses ha upphört.50 
 
 
Efter ett utsläpp av radioaktiva ämnen behöver ansvariga myndigheter så snart 
som möjligt kunna informera och redogöra för händelsens konsekvenser. 
Efterfrågan på information kommer att vara mycket stor, och en kartläggning 
av markbeläggningen är en central komponent i detta. En övergripande 
kartläggning av markbeläggningen tjänar även som ett underlag för att i ett 
tidigt skede bedöma behovet av andra åtgärder inom en rad olika områden, 
såsom bland annat livsmedelsproduktion. Det bör dock understrykas att i 
många fall kan en kartläggning av markbeläggningen i ett visst område inte 
direkt användas som beslutsunderlag utan att kompletteras med ytterligare 
undersökningar. Detta kan handla om exempelvis mätningar för att uppskatta 
stråldoser inomhus eller mätningar på slutprodukter inom 

 
48 Beslutsstöd vid olycka i ett svenskt kärnkraftverk, version 1.4, 20210427 
49 Rapport: Regionala strålningsmätningar i samband med en svensk kärnkraftsolycka, SSM 
2021 
50 IAEA No. GSP part 7, sid. 30, punkt 3 



LÄNSSTYRELSEN Planeringsunderlag 
  

89(144) 

2021-06-01  452-2675-21 
  

 

livsmedelsproduktion inklusive dricksvatten. En kartläggning kan dock ge 
viktig information om var åtgärder och ytterligare mätningar behöver 
genomföras. Det är även angeläget att identifiera områden som inte påverkats 
av nedfallet, inte minst för att minska oro hos befolkningen. 
 
Att kartlägga en radioaktiv markbeläggning över stora ytor kräver avancerade 
mätinstrument och väl utbildad personal. Att upprätthålla en sådan förmåga i 
alla län som ingår i planeringszonerna skulle bli mycket kostsamt, samtidigt 
som den ökade nyttan bedöms vara begränsad. Delprojektets förslag till lösning 
följer i avsnitt 5.5.2 nedan. 
 
 

5.5.2 Organisation och ledning av strålningsmätningar 
Här nedan redovisas delprojektets förslag till organisation och ledning av 
strålningsmätningar vid en kärnkraftsolycka. 

• Alla länsstyrelser bör ha en funktion som kan leda, inrikta och planera för 
behoven av strålningsmätning i sitt län samt analysera mätresultat. Funktionen 
bör ledas av en indikeringsledare och bör ha förmågan att samverka med 
indikeringsledare vid andra länsstyrelser på ett strukturerat sätt. 

• Alla länsstyrelser bör tillsammans med sina kommuner etablera en planering för 
hur mätningar i enskilda punkter ska genomföras och med vilket syfte dessa 
genomförs. Syftet bör utgå från riskanalys och regionala samt kommunala risk 
och sårbarhetsanalyser. Samhällsviktiga verksamheter som exempelvis 
dricksvattenproduktion är viktiga att beakta i denna planering. 

• Länsstyrelserna i Halland, Kalmar och Uppsala ska även ha förmågan att 
samordna, inrikta och leda kartläggningen av markbeläggning från radioaktiva 
ämnen efter en kärnkraftsolycka med hjälp av mobila dosratinstrument. Detta 
ska göras inom eget län såväl som utanför i syfte att få fram underlag till beslut 
om brådskande skyddsåtgärder för allmänheten.  Planering ska göras så att 
resurser från de andra kärnkraftslänen och omkringliggande län kan nyttjas på 
ett effektivt sätt. 

• Länsstyrelsen i Kalmar län ska planera, utbilda, öva samt leda en mätresurs 
stationerad på Gotland. Detta ska ske i samordning med Länsstyrelsen Gotland. 

• Länsstyrelserna i Halland, Kalmar och Uppsala ska ha förmågan att samverka 
med övriga drabbade länsstyrelser och samordna samtligas behov av underlag 
från strålningsmätningar.  

• Länsstyrelserna i Halland, Kalmar och Uppsala ska i samverkan med de län som 
berörs av respektive planeringszon planera för hur samverkan om mätbehov ska 
genomföras. Utgångspunkt för denna samverkan bör MSB:s gemensamma 
grunder för samverkan och ledning vara. I denna samverkan ska SSM ingå, för 
att stödja länsstyrelserna. 
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• Länsstyrelserna i Halland, Kalmar och Uppsala ska upprätta Länsstyrelsens 
fältplats51 för arbetet tillsammans med SSM, nationella- och egna mätresurser. 
Från platsen ska den operativa ledningen, praktiskt stöd med mätinstrument, 
fördelning av uppgifter, hantering av personalstrålskydd och dosimetri till 
mätresurserna ske. 

• För den operativa ledningen av mätresurser från Länsstyrelsens fältplats52 
ansvarar en mätledare. Mätledarens uppgift är omsätta den inriktning och 
planering för strålningsmätningar som fastslagits av indikeringsledaren i 
konkreta uppgifter för mätpersonal. Mätledaren ansvarar för att mätresultat 
sammanställs och rapporteras till indikeringsledaren. 

• SSM leder den nationella organisationen för expertstöd. SSM och 
expertstödsorganisationen utför strålningsmätningar, dosberäkningar, 
beräkningar av åtgärdsnivåer och tidskorrektioner.  

• SSM stödjer Länsstyrelsen i drabbat kärnkraftslän med råd om 
strålningsmätningar och i utarbetandet av en situationsanpassad planering för 
strålningsmätningar. Stödet utgör underlag i samverkan mellan drabbade län. 

• SSM kan även stödja Länsstyrelsen i sammanställning av mätdata och 
produktion av beslutsunderlag. Delar av SSM:s krisorganisation kan komma att 
placeras vid Länsstyrelsens fältplats53 och samverkar därifrån med mätledare 
och indikeringsledare. 

 
5.5.3 Samordning mellan länsstyrelsernas indikeringsfunktioner 

För inriktning och prioritering av strålningsmätning måste omfattande 
samverkan ske mellan berörda länsstyrelser, på ett i förväg planerat och inövat 
sätt. Underlagen ska bistå fler länsstyrelser i deras beslutsfattande och därför 
måste samtliga berörda län ha möjlighet att påverka prioriteringar och 
inriktningen. Metoden för denna samverkan bör utgå från principerna om 
inriktnings och samordningsfunktion som beskrivs i MSB:s ”Gemensamma 
grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar”54. Hur respektive 
län har implementerat dessa verktyg i sina organisationer ser olika ut och det är 
därför viktigt att länen inom respektive planeringszoner samordnar sig, skapar 
tydliga överenskommelser och gemensamt definierar hur det ska se ut i just 
deras planering.  
 

 

  

 
51 Tidigare kallat främre ledning, främre koordineringscenter, samverkan i fält 
52 Tidigare kallat främre ledning, främre koordineringscenter, samverkan i fält 
53 Tidigare kallat främre ledning, främre koordineringscenter, samverkan i fält 
54 Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, MSB (2018) 
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6. Inomhusvistelse och jodtabletter 

6.1 Inledning 
 
I det här kapitlet redovisas det underlag som tagits fram inom delprojektet 
inomhusvistelse och jodtabletter. Delprojektet har haft ett flertal olika 
förändrade och tillkomna paragrafer i FSOn som utgångspunkt (se vidare 
förklaring i avsnitt 1.3).  
 
Exempel på förändringar som skett i den nya förordningen och som har tagits i 
beaktande inom delprojektet är kravet på att det ska finnas en planering för 
inomhusvistelse. Skyddsåtgärden ska kunna genomföras i såväl inre och yttre 
beredskapszonen som i planeringszonen. 
 
Förmåga att dela ut jodtabletter är inte ett nytt krav, men i och med 
uppdateringarna av Förordning om skydd mot olyckor ska förhandsutdelning 
ske till ett större område (ut till 25 km) och en planering för 
kompletteringsutdelning och extrautdelning av jodtabletter ska kunna 
genomföras i alla tre zonerna. I planeringszonen ska en begränsad 
extrautdelning av jodtabletter kunna genomföras. 
 
De aktörer som permanent har deltagit i delprojektet är Länsstyrelserna i 
Uppsala, Halland, Kalmar, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).  
 
Under arbetets gång har inbjudna aktörer deltagit i workshops och andra 
temadiskussioner.   
 
Bland annat har följande aktörer deltagit: 

• Länsstyrelsen Stockholm  
• Länsstyrelsen Gävleborg 
• Presumtiva räddningsledare 
• Socialstyrelsen 
• Livsmedelsverket  
• Polismyndigheten  
• Regioner i kärnkraftslänen  
• Urval av kommuner i kärnkraftslänen 
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6.2 Förutsättningar för inomhusvistelse och jodtabletter 
 

6.2.1 Övergripande beskrivning av skyddsåtgärden inomhusvistelse55   
Inomhusvistelse är en av flera skyddsåtgärder som kan vidtas vid en 
kärnkraftsolycka. I beredskapsplaneringen ingår möjligheten att kombinera 
olika skyddsåtgärder för att på så sätt uppnå ett effektivt skydd till invånarna. 
Skyddsåtgärden inomhusvistelse kan exempelvis vara motiverat som enskild 
åtgärd, i kombination med intag av jodtabletter eller som alternativ 
skyddsåtgärd om till exempel utrymning inte kan genomföras.  
 
Inomhusvistelse innebär att stanna inomhus med stängda dörrar, fönster och 
avstängd ventilation i såväl bostadshus, kontorsbyggnader som 
produktionsanläggningar. Skyddsåtgärden rekommenderas för att skydda från 
radioaktiva ämnen som finns i luften eller på marken. I underlag för beslut 
används antagandet att inomhusvistelse minskar stråldosen till hälften jämfört 
med att vistas utomhus på samma plats under samma tid. Men skyddet vid 
inomhusvistelse beror på flera faktorer såsom byggnadstyp56, luftfiltrering och 
typ av ventilation57. Inomhusvistelse i lokaler som erbjuder bättre skydd kan 
sägas minska stråldosen till en tiondel jämfört med att vistas utomhus på 
samma plats under samma tid.  
 
Förutom boende i området behöver även besättningar inom sjöfartssektorn 
ombord på fartyg, inklusive SAR-personal ombord (SAR-resurser) informeras. 
Fartyg som  reguljärt trafikerar trafikstråken i de berörda yttre zonerna samt 
genom planeringszon behöver informeras om de bör ha jodtabletter ombord. 
 
Räddningsledaren kan rekommendera inomhusvistelse genom att utlysa 
”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). Vid ett VMA uppmanas 
allmänheten att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation samt att 
lyssna på Sveriges Radio P4. Att vistas inomhus minskar inandning av 
radioaktiva ämnen som förekommer i luften och begränsar den externa 
exponeringen från radioaktiva ämnen i luften och på marken. Inomhusvistelse 
kan därför vara en effektiv åtgärd vid händelser som kan leda till utsläpp där 
radioaktiva ämnen sprids eller riskerar att spridas i luften, exempelvis genom 
en brand eller explosion.  
 

 
55 Avsnittet bygger på och har hämtat vissa citat från Strålskyddsåtgärder vid radiologiska 
nödsituationer, SSM2020:15. 
56 Ett tegelhus ger bättre skydd än ett trähus genom att den strålning som kommer från 
radioaktiva ämnen utifrån skärmas av bättre i tegel än i trä. Att vistas i en källare eller i ett 
flerbostadshus ger ett bättre skydd än att vistas i ett småhus på markplan eftersom den externa 
exponeringen från radioaktiva ämnen i utomhusluften och på marken minskar. 
57Även om ventilationen är avstängd kan ett inflöde av radioaktiva ämnen ske som försämrar 
skyddet över tid (till exempel är luftinläckaget högre på vintern än på sommaren). 
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Målsättningen bör vara att inleda inomhusvistelsen innan exponeringen 
förväntas äga rum. Beslut om att rekommendera inomhusvistelse behöver 
därför fattas i tillräckligt god tid för att hinna informera allmänheten, vidta 
förberedelser och verkställa åtgärden. Rekommendationen om inomhusvistelse 
bör upphävas så snart utsläppet har passerat och det inte finns någon risk för 
ytterligare signifikanta utsläpp. Om utsläppet förväntas pågå under lång tid 
eller endast påverkar ett fåtal personer kan utrymning övervägas istället.  
 
Inomhusvistelse på grund av ett utsläpp av radioaktiva ämnen skiljer sig i 
denna bemärkelse inte från inomhusvistelse som rekommenderats på grund av 
andra farliga ämnen. Inomhusvistelse i samband med kärnkraftsolyckor 
kombineras ofta med intag av jodtabletter.  
 
 
 
 

6.2.2 Övergripande beskrivning av skyddsåtgärden jodtabletter. 
 
Intag av jodtabletter är en skyddsåtgärd som kräver omfattande planering om 
den ska kunna genomföras i praktiken, antingen genom att jodtabletter 
förhandsutdelas eller genom att jodtabletter delas ut vid behov under den 
radiologiska nödsituationen (kompletteringsutdelning eller extrautdelning). 
Sköldkörteln är känslig för strålning och ackumulerar radioaktiv jod vid 
inandning under molnpassage. Genom intag av stabil jod förebyggs upptag av 
radioaktiv jod i sköldkörteln. Jodtabletter bör tas innan ett radioaktivt utsläpp 
sker.  
 
För vuxna över 40 år har jodtabletter liten effekt58. Om tillgången på tabletter 
är begränsad ska därför barn och gravida prioriteras. Intag av jodtabletter 
används sällan som enda skyddsåtgärd utan kombineras normalt med 
skyddsåtgärden inomhusvistelse eller utrymning.  
 
Lagring av jodtabletter sker dels nationellt i lager som administreras av SSM, 
dels i lager som administreras av länsstyrelserna i kärnkraftslänen. Dessa lager 
används för kompletteringsutdelning och extrautdelning vid en 
kärnkraftsolycka.  
 

Nedan beskrivs hur jodtabletter kan utdelas före och under en kärnkraftsolycka. 
Kärnkraftslänen ska enligt förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor ha 
en planering för var och en av dem.  
  

 
58 Personer över 40 kan ha nytta av jodtabletter om det handlar om att undvika deterministiska 
hälsoeffekter på sköldkörteln, vilka kan uppstå vid stora intag av radioaktivt jod. Detta kan bli 
aktuellt för arbetstagare i radiologiska nödsituationer. 
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- Förhandsutdelning i inre och yttre beredskapszonen 

Jodtabletter förhandsutdelas vart femte år genom utskick till hushåll, ägare av 
fritidshus, skolor, arbetsgivare/arbetsplatser och platser där många tillfälliga 
besökare kan vistas, till exempel campingplatser. Senast det skedde var 2016 
och därför kommer ett utskick att ske till den gamla inre beredskapszonen (på 
cirka 15 km från kärnkraftverket) under 2021 och till området på 15–25 km 
från kärnkraftverket under 2022 (för att täcka in den nya yttre beredskapszonen 
som har en radie på cirka 25 km från kärnkraftverket).  
 

- Kompletteringsutdelning i inre och yttre beredskapszonen 

Kompletteringsutdelning är den utdelning av jodtabletter som sker under en 
händelse inom det område där förhandsutdelning tidigare skett till barn och 
vuxna som av något skäl inte har tillgång till de förhandsutdelade 
jodtabletterna. Här ingår utdelning av jodtabletter till personer på 
utrymningsplatser efter en utrymning av beredskapszonerna och som inte har 
tagit med sig sina förhandsutdelade jodtabletter 
 

- Begränsad extrautdelning i planeringszonen  

En begränsad extrautdelning ska kunna genomföras inom 24 – 48 timmar inom 
en del av planeringszonen mellan 25 – 100 km. För att en sådan utdelning ska 
bli lyckad är planeringen och tiden avgörande.  
 
Tiden är avgörande under en händelse. Beslut om att genomföra en begränsad 
extrautdelning mellan 25 och 100 km (alternativt från 25 km till ett avstånd 
som beror på uppskattat storleken av utsläpp och vädret), i en 60 gradig vinkel 
måste om möjligt beslutas under larmnivån ”Höjd beredskap”. 
 

6.3 Skyddsåtgärd inomhusvistelse och jodtabletter 
 

6.3.1 Händelse – Scenario  
FILTRA är ett utsläpp som motsvarar regeringens krav från 1986 på maximalt utsläpp 
via haverifiltret för en olycka med härdsmälta och tankgenomsmältning. FILTRAx100 
utgör ett antaget största möjligt utsläpp från en enskild reaktor för en olycka med 
härdsmälta och tankgenomsmältning. Konsekvenserna av en kärnkraftsolycka beror på: 

• Utsläppets storlek och förlopp 
• Det väder som råder när utsläppet sker 
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Ett möjligt utsläpp placeras in i ett utsläppsintervall och varje utsläppsintervall har en 
referensnivå (målsättning) för den extra stråldos som allmänheten utsätts för på grund 
av utsläppet: 

• FILTRAx1 20 mSv 
• FILTRAx10 20 mSv 
• FILTRAx100 100 mSv  
 

Inomhusvistelse i kombination med intag av jodtablett skulle kunna vara en motiverad 
skyddsåtgärd vid följande händelseförlopp: 

1. Situationer när det handlar om att reducera förhållandevis låga stråldoser och där 
utrymning inte är motiverad då de negativa konsekvenserna kan överskugga 
vinsterna. 

2. För att köpa tid vid vissa händelser där snabb utrymning kan vara svår att 
genomföra på ett effektivt sätt eller där möjliga negativa konsekvenser kan bli 
betydande. 

3. Vid snabba förlopp eller då rådande förhållanden inte medger utrymning.  
4. Inomhusvistelse i kombination med intag av jodtabletter skulle också kunna vara 

motiverad på större avstånd där utrymning är svår att genomföra då alltför 
många människor påverkas. 
 
 

6.3.2 Förberedande åtgärder i inre och yttre beredskapszonen 
Inom de inre och yttre beredskapszonerna innebär nya och förändrade paragrafer i 
förordning (2003:789) om skydd mot olyckor bland annat att  

- Länsstyrelsen ska förbereda för inomhusvistelse för allmänheten 
- jodtabletter ska delas ut till allmänheten i förhand, och en kompletterande 

utdelning av jodtabletter ska förberedas. 
- Länsstyrelsen ska säkerställa att den befolkning som sannolikt kommer att 

beröras i händelse av en radiologisk nödsituation ges information om de 
hälsoskyddsåtgärder som ska vidtas och de regler som gäller i en sådan situation.  

- Länsstyrelsen ska vidta förberedelser så att befolkningen inom 
beredskapszonerna kan varnas skyndsamt vid utsläpp av radioaktiva ämnen från 
den kärntekniska anläggningen eller vid överhängande fara för ett sådant utsläpp  

 
Nedan presenteras de ovanstående punkterna med exempel på vad som behövs tas i 
beaktande vid kommande beredskapsplanering rörande inomhusvistelse och jodtabletter 
i inre och yttre beredskapszonen. 
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Förberedelser för inomhusvistelse  
I förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor står det att Länsstyrelsen ska 
förbereda för inomhusvistelse för i den inre och yttre beredskapszonen. En viktig del i 
den planeringen är samverkan med kommuner och andra berörda aktörer för att 
säkerställa att samhällsviktig verksamhet kan upprätthållas under beslut om 
rekommenderad inomhusvistelse.  
 
Inom beredskapszonerna är det nödvändigt att varje aktör som behöver planera 
för en inomhusvistelse har sådan detaljeringsnivå i planeringen att 
samhällsviktig verksamhet kan bedrivas under den tid som inomhusvistelsen 
pågår. Den samhällsviktiga verksamhet som avses är den typ av kritiska 
verksamheter som inte kan avbrytas i något dygn.  Planeringen innefattar också 
skydd av egen personal som ska verka under dessa förhållanden och som till 
viss del kan behöva vistas utomhus. 
 
Kommuner och andra aktörer måste själva identifiera vilken/vilka verksamheter som är 
samhällsviktiga och inte kan avbrytas i något dygn. Samhällsviktiga verksamheter som 
kan behöva fortgå under en rekommenderad inomhusvistelse är tex sjukvård, VA-
verksamhet, nationell, regional och lokal ledning. Erfarenheter från andra 
samhällsstörningar visar att förhållandevis mycket verksamhet kan upphöra under en 
begränsad tid.  Det är av stor vikt att aktörer inom beredskapszonerna och 
planeringezonen som planerar för inomhusvistelse, utgår från sina egna risk- och 
sårbarhetsanalyser.  
 
För att kunna vidmakthålla funktioner vid en inomhusvistelse som pågår behöver 
aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet ha en plan för hur personalen 
informeras hur de ska agera vid en rekommendation om inomhusvistelse.  
 
Allmänheten har det primära ansvaret att skydda sitt liv och sin egendom. De har ett 
ansvar att förbereda sig för olika typer av samhällsstörningar såsom elavbrott eller 
avbrott i dricksvattenförsörjningen. När samhället drabbas av allvarliga störningar på 
grund av exempelvis en kärnkraftsolycka måste samhällets resurser prioriteras. Det 
innebär att allmänheten ska ha egen beredskap för att kunna klara av en rekommenderad 
inomhusvistelse. Enligt Försvarsberedningen ska alla ha en hemberedskap som gör att 
man klarar sig i upp till en vecka utan stöd från myndigheter. 
 
Avseende tips för hemberedskap har Livsmedelsverket underlag på sin webbplats under 
"Livsmedel vid kris". Livsmedelsverket har förberedda frågor och svar om 
skyddsåtgärder för livsmedel, t.ex. egna grödor och egen brunn. Här kan även 
budskapet om att man kan äta maten man har hemma ha en plats. Båda dessa budskap 
kan dessutom rymmas i den folder eller annat material som planeras för hushållen i de 
nya utrymningszonerna. Det bör kanske även ingå i länsstyrelsernas inledande 
skyddsåtgärder. 
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Förhandsutdelning och kompletteringsutdelning av jodtabletter  
Den statliga utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap (S 2018:09) ska 
enligt tilläggsdirektivet bland annat ”…analysera vissa frågor om hanteringen 
av jodtabletter inom ramen för kärnenergiberedskapen. Utredaren får också 
förlängd tid för uppdraget till den 30 september 2021 och ska lämna en 
delredovisning senast den 1 april 2020”. Utredningen är i maj 2021 ute på 
remiss. Av avsnittet om jodtabletter framgår att utredningen föreslår att 
länsstyrelsen fortsatt ansvarar för utdelning av jodtabletter före och under en 
händelse, men att den praktiska hanteringen upphandlas av ett apoteksbolag. 
Om det blir så återstår att se. 
 
Eftersom utredningen pågår under delprojektets gång har det funnits skäl att 
avvakta dels vad slutversionen av utredningen föreslår efter att ha beaktat 
inkomna remissvar, dels vad regeringen bestämmer i frågan.  När ett beslut om 
framtida arbetssätt finns kommer frågorna hanteras vidare av kärnkraftslänen i 
linjearbetet. 
 
Här nedan redovisas dock de ställningstaganden som gjorts av kärnkraftslänen 
och inom delprojektet avseende förhandsutdelning och 
kompletteringsutdelning av jodtabletter. 
 
 

- I inre och yttre beredskapszonerna som gäller från och med 1 januari 2022 ska 
förhandutdelning via utskick ske till följande mottagare: 

o Alla hushåll. 
o Personer som äger ett fritidshus i området. 
o Skolor. 
o Arbetsplatser 
o Platser där många besökare i området vistas. Här har camping/badplatser 

samt hotell och pensionat tagits med i beräkningen.  
o Ett antal organisationer som ingår i kärnenergiberedskapen. 

 
- Kärnkraftslänen bör ha en rutin för kompletterande förhandsutdelning av 

jodtabletter i förberedande syfte, genom regelbundna utskick till hushåll i inre 
eller yttre beredskapszon där det skett ett ägarbyte på en adress under en viss 
period (till exempel ett kvartal). 

 

Kärnkraftslänen bör ha rutin och process för hur kompletteringsutdelning ska 
ske under en kärnkraftsolycka i beredskapszonerna.  
 
Förhandsutdelning, alternativt extrautdelning, av jodtabletter bör även ske till 
vägunderhållsentreprenörer som har sin bas utanför beredskapszonerna men 
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uppdrag inom dem. Vid utrymningstrafik på järnväg kan detta lösas genom 
begränsad extrautdelning. 
 
 
Förhandsutdelad information om de hälsoskyddsåtgärder som ska vidtas 
och de regler som gäller i en sådan situation  
Informationsbroschyrerna som kommer delas ut i inre och yttre 
beredskapszonerna bör innehålla information om hur en inomhusvistelse går 
till och vilka förberedelser den enskilde bör vidta i förväg. Broschyren bör 
även innehålla information om vilken typ av hus som erbjuder ett bättre skydd. 
Länsstyrelsen bör också påminna boende i alla zoner (inklusive 
planeringszonen) om vikten av sin egen hemberedskap kontinuerligt.  
 
Information om hur invånarna kan påverka sitt skydd vid en rekommenderad 
inomhusvistelse bör lämpligen spridas till de som påverkas av planeringen för 
skyddsåtgärden inomhusvistelse. Det bör också finnas med i förhandsinformationen i 
beredskapszonerna och i information som delas ut i samband med extrautdelning av 
jodtabletter i planeringszonen. 

 
Skyndsam varning av befolkningen inom beredskapszonerna  
Allmänheten och verksamheter inom beredskapszonerna ska kunna varnas via 
viktigt meddelande till allmänheten (VMA) i radio, tv och 
utomhusvarningssystem. RDS-mottagare ska också delas ut inom 
beredskapszonerna. Som nämns i avsnitt 1.3 har inte varning omhändertagits i 
detta projekt, men MSB tillsammans med länsstyrelserna i kärnkraftslänen ser 
under 2021 över placeringen av varningsaggregat i beredskapszonerna och på 
vilka geografiska platser det behöver kompletteras.  Detta är viktigt i frågan om 
skyddsåtgärden inomhusvistelse då varning är ett sätt att informera 
allmänheten om att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation samt 
att lyssna på Sveriges Radio P4. 
 

6.3.3 Förberedande åtgärder i planeringszonen  
Inom planeringszonen innebär nya och förändrade paragrafer i förordning (2003:789) 
om skydd mot olyckor bland annat att  

- Länsstyrelsen ska förbereda för inomhusvistelse för allmänheten 
- en begränsad extrautdelning av jodtabletter till allmänheten förberedas  

 

Nedan presenteras de ovanstående punkterna med exempel på vad som behövs tas i 
beaktande vid kommande beredskapsplanering rörande inomhusvistelse och jodtabletter 
i planeringszonen. 
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Förberedelser för inomhusvistelse 

Planeringen för inomhusvistelse behöver inte vara lika detaljerad i planeringszonen som 
i beredskapszonerna eftersom inomhusvistelse i kombination med intag av jodtabletter 
inte behöver planeras som alternativ till utrymning under utsläppsfasen. Det innebär att 
man accepterar en lägre effektivitet.  
 
Inom planeringszonen är det nödvändigt att varje aktör som behöver planera för en 
inomhusvistelse har sådan detaljeringsnivå i planeringen att den samhällsviktiga 
verksamheten kan bedrivas under den tiden inomhusvistelsen pågår. Den 
samhällsviktiga verksamhet som avses är den typ av kritiska verksamheter som inte kan 
avbrytas i något dygn.  Planeringen innefattar också skydd av egen personal som ska 
verka under dessa förhållanden och som till viss del kan behöva vistas utomhus. 
 
Se vidare beskrivning om samhällsviktig verksamhet och vilket ansvar allmänheten har 
vid inomhusvistelse i avsnitt 6.3.2.  
 

Extrautdelning av jodtabletter 

Som beskrivits i avsnitt 6.3.2  ska den statliga utredningen om hälso- och 
sjukvårdens beredskap (S 2018:09) enligt tilläggsdirektivet bland annat se över 
frågor om hanteringen av jodtabletter inom ramen för kärnenergiberedskapen. 
Eftersom utredningen pågår under delprojektets gång har det funnits skäl att 
avvakta vad utredningen presenterar gällande hanteringen jodtabletter.  När 
utredningen är klar och regeringen beslutat om framtida arbetssätt kommer 
frågorna hanteras vidare av kärnkraftslänen i linjearbetet. Fram till dess byggs 
planeringen på nuvarande grundprincip om att länsstyrelserna i berörda län 
ansvarar för extrautdelning av jodtabletter via kanaler som anses lämpliga. 
 
Här nedan redovisas dock de ställningstaganden som gjorts av kärnkraftslänen 
och inom delprojektet avseende extrautdelning av jodtabletter. 
 

- En rutin och process för hur extrautdelning ska ske under en kärnkraftsolycka i 
planeringszonen ska finnas. En planering för en begränsad extrautdelning måste 
vara på detaljnivå och utgå från befolkningsunderlaget inom respektive 
kommun. 
 

- Länsöverskridande överenskommelser om ansvarsfördelning och beslutsgång 
för extrautdelning under en kärnkraftsolycka ska finnas. Dessa bör hantera: 
 

o Hur samverkan mellan räddningsledare ska ske och hur beslutsfattande 
sker i fall då flera län berörs av den radiologiska nödsituationen och 
skyddsåtgärder. 
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o Hur beslut från räddningsledare ska kommuniceras till allmänheten via 
VMA och andra kommunikationskanaler. I de fall då flera län berörs av 
ett beslut om en skyddsåtgärd måste alla aktörer vara överens om när 
åtgärden kan verkställas och kommuniceras innan VMA och annan 
kommunikation sker till samverkande aktörer och allmänhet. 
Rekommendation om intag av jodtablett kan komma efter att VMA 
utlysts. 

o Hur ansvaret för extrautdelning av jodtabletter är fördelat mellan länen 
och hur extrautdelningen ska genomföras. En gemensam planering bör 
innehålla beskrivningar av hur beslut om skyddsåtgärden fattas, vilka 
personella resurser som kan bistå vid transport av jodtabletter till 
utlämningsställen, hur beslut och instruktioner kommuniceras till 
allmänheten och hur den kommunikativa samverkan ser ut. 

Varning av allmänheten och verksamheter  
Varning av allmänheten och verksamheter inom planeringszonen kan ske via viktigt 
meddelande till allmänheten (VMA) i radio samt utomhusvarningssystem. Ingen 
komplettering av utomhusvarningssystemet ska ske i planeringszonen.  
 
Varning bör även omfatta handelssjöfart/fritidsbåtstrafik/arbetsfartyg/SAR-resurser i 
området. 
 
 

6.4 Kommunikation kring inomhusvistelse och jodtabletter 

 
Enligt 18 § Förordning om skydd mot olyckor ska  

”en länsstyrelse säkerställa att den befolkning som sannolikt kommer att beröras i 
händelse av en radiologisk nödsituation ges information om de hälsoskyddsåtgärder 
som ska vidtas och de regler som gäller i en sådan situation. 

Länsstyrelsen ska vidare, i fall som avses i 4 kap. 6 § lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor, säkerställa att den befolkning som faktiskt berörs i händelse av en radiologisk 
nödsituation omedelbart underrättas om fakta om olyckan, de regler som gäller för 
befolkningen och de hälsoskyddsåtgärder som ska vidtas.” 

Informationsansvaret betyder att länsstyrelsen på förhand ska informera 
allmänheten om vad skyddsåtgärden inomhusvistelse innebär och vilket ansvar 
(i form av hemberedskap) som åligger den enskilde respektive stat och 
kommun för genomförande av skyddsåtgärden. 
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Länsstyrelsen ska också samordna de kommunikativa insatserna i samband 
med en kärnkraftsolycka. 
 
Före en olycka  
Alla aktörer med uppdrag i arbetet för inomhusvistelse av allmänheten behöver 
på förhand planera för kommunikation till allmänheten utifrån sitt 
verksamhetsansvar. Aktörerna har verksamhetens egna budskap och behov att 
arbeta med. Det är dock lika viktigt att parallellt arbeta med de 
aktörsgemensamma kommunikations- och informationsaktiviteterna. Alla 
aktörer måste utgå från en helhetssyn i all kommunikationsplanering. 
Helhetssynen i kommunikationen till allmänheten vid inomhusvistelse innebär: 
 

• att aktörerna hjälps åt att kommunicera avgörande budskap i syfte att 
medvetandegöra fördelen med inomhusvistelse samt vad den enskilde kan göra 
för att förbereda sig  

 
Som beskrevs i avsnitt Aktörer inom beredskapszonerna som ska ha förmåga 
att agera vid kärnkraftsolycka bör dessa aktörer ha en kommunikationsplan och 
vid behov möjlighet att aktivera kommunikatörer. Vid kommunikation kring 
inomhusvistelse bör planen innehålla; 

• Hur de som omfattas av en inomhusvistelse ska agera.  
• Vilka aktörer som har verksamhet (samhällsviktig verksamhet) som 

måste fortgå ska kunna fortsätta att fungera vid beslut om 
inomhusvistelse.  

• Hur en extrautdelning av jodtabletter ska genomföras.  
• Ha en kommunikationsplan/talepunkter/talespersoner under vilka 

förutsättningar inomhusvistelse för exempelvis samhällsviktig 
verksamhet under något eller några dygn är möjlig. 

• Livsmedel och dricksvatten, ha en nära dialog mellan ansvariga 
myndigheter och Länsstyrelsen. 

 
Kommunikationsplaneringen ska även omfatta om inomhusvistelse avbryts 
tillfälligt och hur detta i sådana fall kommuniceras. 
 
 
 
 

6.4.1 Under en kärnkraftsolycka 
Beslut om att rekommendera inomhusvistelse behöver fattas i god tid för att 
informera de som kan komma att påverkas av ett utsläpp. Detta för att de ska 
kunna vidta förberedelser och verkställa åtgärden. Inomhusvistelsen ska 
inledas innan exponeringen förväntas äga rum. 
 
Kommunikationen bör innehålla följande: 
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• Varför och vem som har beslutat om inomhusvistelse.  
• Förklara att det handlar om att skydda allmänheten och varför det är bäst att vara 

inomhus vid en exponering. 
• Hur länge en inomhusvistelse kan komma att pågå, vilka fördelar det är med en 

inomhusvistelse. 
• Tydlig kommunikation om nackdelar att inte gå inomhus och vad som kan 

hända om man inte väljer inomhusvistelse. 
• Tydlig information och kommunikation till de arbetsgivare vars arbetstagare har 

sitt dagliga arbete inom beredskapszonen, vilka restriktioner och beslut som 
gäller. 

• Uppmana till solidaritet – att hjälpa varandra. Samhällets resurser kommer 
behöva fokusera på de mest utsatta. 

• Särskilt riktad kommunikation till dem som av olika anledningar, vid olika tider 
behöver bryta inomhusvistelsen, som lantbrukare med djur och arbetstagare i 
samhällsviktig verksamhet inom det exponerade området. 

• Tydlig kommunikation till anhöriga vars familj har rekommenderats 
inomhusvistelse och där anhöriga har en helt annan uppfattning och hellre vill 
utrymma. 

 
 
Ett viktigt budskap är också att man genom basala hygienrutiner som att tvätta 
händerna, duscha och byta kläder minskar riskerna väsentligt för att oavsiktligt 
få i sig radioaktiva ämnen exempelvis i samband med måltider. Därför bör ett 
viktigt budskap till allmänheten vara att löpande tvätta sig och byta kläder. Det 
kallas för enskild personsanering.   
 
 
6.4.2 Efter olyckan 
Kommunikation kring beslut om att inomhusvistelse upphävs  

• Kommunicera med allmänheten om vad som sker nu och varför beslutet är 
upphävt 

• Samhällets åtgärder efter inomhusvistelse samt intag av jodtabletter 
• Tydlig information och kommunikation till de arbetsgivare vars arbetstagare har 

sitt dagliga arbete inom beredskapszonen, vilka restriktioner och beslut som nu 
gäller efter upphävt beslut. 

• Tydlig kommunikation till allmänheten om hur man återanpassar allt till 
vardagen igen. 

Omvärldsbevakning 
Vid beslut om inomhusvistelse är det viktigt att omvärldsbevaka och förstå hur 
de som påverkas av en olycka tar till sig information om att inomhusvistelse 
och jod-tabletter erbjuder ett bra skydd mot radioaktiva ämnen.  
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Likaså är det viktigt att förstå andra omvärldsfaktorer som kan påverka hur 
drabbade tar till sig skyddsåtgärden.  

6.5 Beslutsunderlag 
6.5.1 Övergripande om skyddsåtgärderna inomhusvistelse och 

jodtabletter   
Vid en kärnkraftsolycka kan den av Länsstyrelsen utsedda räddningsledaren 
fatta beslut om rekommendation om inomhusvistelse och intag av jodtabletter 
till berörda. Till sitt stöd har räddningsledaren det av SSM framtagna 
kärntekniska och radiologiska underlaget. Rekommendationerna i underlaget är 
framtagna med hjälp av SSM:s beslutsstöd. 
 
Beslut om rekommenderad inomhusvistelse och intag av jodtabletter ska tas 
när det är mindre än 6 timmar till utsläpp och då det tidsmässigt är svårt att 
utrymma. Det kan också vara så att det inte är motiverat att utrymma men 
motiverat att rekommendera inomhusvistelse och intag av jodtabletter. 
 
Det kan också vara motiverat att endast fatta beslut om inomhusvistelse, 
exempelvis i situationer när det inte finns jod i utsläppet eller i situationer där 
jodtabletter inte kan extrautdelats. Beroende på utsläppsintervall kan det vara 
motiverat med inomhusvistelse fast det är stora störningar i samhället som gör 
att inomhusvistelsen kan bli en svår påfrestning. Detta om exempelvis 
stråldoserna kan komma att överskrida 100 mSv.  
 
Beslut fattas med stöd av: 

• SSM: spridningsprognos,  
• tillståndet på kärnkraftverket och  
• uppskattad tid till utsläpp. 
 

Beslutet kan påverkas av rådande förhållande utifrån59: 
• årstid/väderförhållande och/eller 
• Tillståndet i det geografiska området (hur är samhället påverkat i övrigt 

exempelvis elförsörjning, vattenförsörjning och värmeförsörjning). 
 
Beslut om förberedelser om inomhusvistelse och intag av jodtabletter inom inre 
och yttre beredskapszoner behöver tas minst 6 timmar innan skyddsåtgärden 
påbörjas. Inom planeringszonen behöver beslut om extrautdelning av 
jodtabletter fattas minst 24–48 timmar innan skyddsåtgärden inomhusvistelse 
kan påbörjas. 
 

 
59 Detta innebär att det kan finnas andra omständigheter än de radiologiska som 
räddningsledaren behöver ta hänsyn till när beslut om till exempel skyddsåtgärden 
inomhusvistelse fattas.  
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6.5.2 Beslutsunderlag – inomhusvistelse 

I områden där det finns utrymningsplanering, det vill säga inom inre och yttre 
beredskapszonen samt planeringszonen, ska det vara tillräckligt att planeringen 
möjliggör inomhusvistelse i minst 24 timmar, max 48 timmar. Detta eftersom långvarig 
inomhusvistelse snabbt medför andra nackdelar än radiologiska effekter. Efter 48 
timmar bör inomhusvistelse en upphävas helt.  

När plympassagen är över upphävs inomhusvistelsen. Om strålningsnivån från 
markbeläggningen motiverar fortsatt inomhusvistelse, bör invånarna istället utrymmas.  

En inomhusvistelse skulle kunna försvåras av att yttre påverkansfaktorer 
försvårar tillvaron för de inrymda. Påverkande faktorer skulle exempelvis 
kunna vara långvarigt strömavbrott, avbrott i dricksvatten – och 
värmeförsörjningen. En försvårande faktor är också eventuell brist på 
dricksvatten om dricksvattentäkten är/blir drabbad 
 
Om situationen av olika anledningar inte medger att en inomhusvistelse kan 
genomföras, måste räddningsledaren göra olika avvägningar: 

• Genomföra inomhusvistelsen men med risk för att målet för 
skyddsåtgärden inte nås eller att inomhusvistelsen innebär fara för 
invånarna (exempelvis ett långvarigt strömavbrott i det geografiska 
området under vinterhalvåret) 

• Genomföra en utrymning av området med risk för att den inte hinner 
färdigställas tills plymen passerar.   

 
En faktor som kan komma påverka hur länge en inomhusvistelse kan komma 
pågå är om en utrymning är möjlig att genomföra. Det kan vara så att andra 
omständigheter än den radiologiska omöjliggör en utrymning. Det skulle kunna 
vara allvarliga väderhändelser, som exempelvis stormar, (Gävle 1998 och 
Gudrun 2005) som lamslår vägnät, bryter kommunikationsförbindelser med 
mera. Andra säkerhetsrelaterade hot skulle också kunna medföra att utrymning 
inte är möjlig eller försvåras, på grund av bland annat stridsområden, fientlig 
aktivitet, terror. Det senare beskriver en extremsituation, men bör finnas med i 
planeringen 
 
Räddningsledaren kan enligt lag om skydd mot olyckor kap 6 §2 avspärra 
områden dit ej behörig personal och invånare inte får äga tillträde. Det skulle 
till exempel kunna vara områden där inomhusvistelse pågår eller områden där 
markbeläggningen är för hög.  
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6.5.3 Beslutsunderlag – jodtabletter  
Beslut om att rekommendera intag av jodtabletter bör alltid föregås av en 
bedömning om sannolikhet och tid för utsläpp som motiverar intag av 
jodtabletter.  
 
Räddningsledaren bör ha samverkat med medicinsk expertis om 
rekommendationen. Detta kan ske via regional särskild sjukvårdsledning via 
Socialstyrelsen eller om Länsstyrelsen i planeringsskedet knutit till sig särskild 
medicinsk expertis. Det ligger i SSM:s expertroll att beräkna spridning och 
doser på ett utsläpp för att, om möjligt, bistå räddningsledaren med underlag 
till beslutet om rekommendation om intag av jodtabletter. Socialstyrelsens roll 
och mandat i frågan bör vara att, efter samråd med den medicinska 
expertgruppen för radionukleära ämnen (RN-MeG), lämna medicinska råd till 
berörda aktörer. 
 
Den optimala intagsperioden av jod är mindre än 24 timmar före, och 
upp till två timmar efter, förväntad exponering. Det skulle fortfarande vara 
rimligt att inta jodtabletter upp till åtta timmar efter beräknad exponering. Att 
inta jodtabletter senare än 24 timmar efter exponeringen kan göra mer skada än 
nytta60. 
 

6.5.4 Avstånd som kan bli aktuella utöver befintliga beredskaps- och 
planeringszoner 

I Tabell 6 nedan redovisas på vilka avstånd olika skyddsåtgärder kan komma 
att bli aktuella att genomföra (utifrån ett radiologiskt perspektiv) inom den inre 
och yttre beredskapszonen respektive planeringszonen. 
 
Tabell 6 Tabellen redovisar skyddsåtgärderna samt det aktuella området. Tabellen är framtagen av SSM. 

Skyddsåtgärd Upp till 
FILTRA 

Mellan 
FILTRA och 
10xFILTRA 

Större än 
10xFILTRA 

Utrymning 5 km 15 km 25 (15) km (1) 
Inomhusvistelse 15 (25) km (2) 25 (50) km (3,4) 100 km (4) 
Jodtabletter 15 (25) km (2) 25 (50) km (3,4) 100 km (4) 

 
 
 
 
 

 
60 Detta genom att förlänga den biologiska halveringstiden för radioaktiv jod som redan har 
ackumulerats i sköldkörteln. 
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Siffrorna nedan representeras av siffrorna i parentes i Tabell 6. 
 

1. Inomhusvistelse istället för utrymning mellan 15 och 25 km är ett alternativ om 
intag av jodtabletter kan tillgodoräknas. 

2. För barn och gravida kan intag av förhandsutdelade jodtabletter vara motiverat 
ut till 25 km. Om intag av förhandsutdelade jodtabletter rekommenderas följer 
att barn och gravida även går inomhus, eftersom intag av jodtabletter inte 
rekommenderas som enskild åtgärd. 
 

3. För barn och gravida kan extrautdelning av jodtabletter vara motiverat ut till 50 
km. Om intag av extrautdelade jodtabletter rekommenderas följer att barn och 
gravida även går inomhus, eftersom intag av jodtabletter inte rekommenderas 
som enskild åtgärd. Om extrautdelning inte hinns med, så utgör endast 
inomhusvistelse ett acceptabelt alternativ. 

 
4. Kräver extrautdelning av jodtabletter. 

 
Av Tabell 6 ovan framgår att det kan vara motiverat att rekommendera inomhusvistelse 
vid olika utsläppsintervall mellan  

• 5 – 15 km,  
• 15–25 km, 
• 25 – 50 km och  
• 50 – 100 km.  

Detta gör att det finns ett behov att ur ett operativt planeringssyfte ha två 
”operativa avstånd” mellan 15–25 km och 25–50 km och 50-100 km. 
Planeringen bör möjliggöra att skyddsåtgärderna inomhusvistelse och 
utdelning respektive intag av jodtabletter kan genomföras på olika avstånd 
inom beredskaps- och planeringszonerna. Avstånden bör anpassas till de olika 
avstånd som följer av SSM:s beslutsstöd. 
 
Det är värt att notera att det enligt SSM kan vara motiverat att vidta 
skyddsåtgärden inomhusvistelse även på längre avstånd än 100 km om 
utsläppet är större än 10 FILTRA.  
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6.6 Vattentäkter  
 
I delprojektet fanns det frågeställningar kopplade till produktionen av 
dricksvatten61. En viktig förutsättning för att kunna genomföra skyddsåtgärden 
inomhusvistelse är att det finns tillgång till säkert dricksvatten. 
Delprojektgruppen genomförde därför en särskild sittning med representanter 
från Livsmedelsverket. Vidare samverkan behövs mellan Länsstyrelser, 
Livsmedelsverket och kommuner i frågan. Mycket arbete har redan kommit 
igång och kommer fördjupas under året i form av gemensamma workshops.  
Följande frågeställningar har identifierats för fortsatt arbete mellan Länsstyrelsen och 
kommuner: 

• ytvatten eller grundvatten, 
• hur länge och till hur många vattnet räcker om man stoppar 

produktionen”/stänger intaget, 
• hur djup är ytvattentäkten och hur stor är omsättningen på vattnet – har 

betydelse för eventuella utspädningseffekter 
• informationshantering. 

 
Vidare kan noteras att det finns bedömningar från WHO (9789241513746-
eng.pdf (who.int)) och IAEA (TECDOC-1788 (iaea.org)) att användning av 
dricksvatten till duschning, disk, klädtvätt, etc. inte påverkas. 
 
 

7. Strålskydd för arbetstagare vid radiologiska 
nödsituationer 

I en kommande föreskrift från SSM benämnd Föreskrifter (2022):xx) om strålskydd för 
arbetstagare vid radiologiska nödsituationer, regleras personalstrålskydd för 
arbetstagare i organisationer vars arbetstagare kan få en roll i att hantera en radiologisk 
nödsituation. Till föreskrifterna har också en vägledning tagits fram.  

I delprojektet inomhusvistelse och jodtabletter har frågan om vilka verksamheter och 
grupper av arbetstagare som träffas av föreskriftens krav på personalstrålskydd vid 
radiologiska nödsituationer behandlats. Frågan behöver utredas vidare av 
kärnkraftlänsstyrelserna vid framtagande av beredskapsplaner och i samverkan med 
bland annat SSM.   

 
61 Bland annat att kartlägga hur många som försörjs av vatten från ytvattentäkter inom inre och yttre 
beredskapszonerna samt hur tillgången av dricksvatten kan påverka en pågående inomhusvistelse 
(kontaminerad vattentäkt). 
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Vilken typ av verksamheter träffas av föreskriften? 
 
Av SSM:s kommande föreskrifter framgår att: 

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om strålskydd för arbetstagare vid 
radiologiska nödsituationer62 som inte regleras av Strålsäkerhetsmyndighetens 
föreskrifter om beredskap vid anläggningar (SSMFS 2014:2) eller 
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om grundläggande bestämmelser för 
tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning (SSMFS 2018:1). 
Bestämmelserna ska iakttas av den som sysselsätter, eller ansvarar för arbetstagarna i 
dessa situationer. 

 
En förutsättning för att betraktas som en arbetstagare i en radiologisk nödsituation är att 
definitionen i strålskyddslagen är uppfylld, dvs. att personen har tilldelats särskilda 
uppgifter vid en radiologisk nödsituation och därför kan komma att exponeras för 
joniserande strålning. Frågan är då vilka personalgrupper som omfattas.  
 
Det finns två kategorier av arbetstagare i en radiologisk nödsituation (för personer som 
inte är anställda i verksamheter med joniserande strålning) som kan tilldelas uppgifter 
och därför kan komma att exponeras för joniserande strålning: 1. Insatspersonal som 
utför uppgifter på uppdrag av den myndighet som leder räddningstjänsten. 2. Övriga 
arbetstagare som utför ordinarie arbetsuppgifter som inte kan avbrytas där uppgifterna 
utförs på uppdrag en myndighet med ansvar för dessa uppgifter även under en kris.  
 
Arbetstagare i den första kategorin är inte särskilt svåra att identifiera. Det är viktigt att 
den myndighet som ansvarar för räddningstjänsten i planeringsskedet noga ser över 
vilken typ av personal som krävs för att lösa uppgifter som är direkt kopplade till att 
avhjälpa den radiologiska nödsituationen. Detta gäller så långt det går, vissa personer 
kommer trots detta att behöva utses under en händelse.   
 
Arbetstagare i den andra kategorin är svårare att identifiera. Vilka som omfattas hänger 
samman med vilka beslut och rekommendationer om skyddsåtgärder som gäller i ett 
visst område. Arbetstagare i denna kategori med arbetsuppgifter som innebär att beslut 
och rekommendationer om skyddsåtgärder inte kan följas bör betraktas som arbetstagare 
i en radiologisk nödsituation. I praktiken är det endast skyddsåtgärderna utrymning 
respektive inomhusvistelse som är aktuella. Kopplingen till skyddsåtgärder innebär 
samtidigt att arbetstagare i denna kategori som verkar i områden där inga särskilda 
beslut eller rekommendationer om skyddsåtgärder råder inte bör betraktas som 
arbetstagare i radiologiska nödsituationer.  
 

 
62 Se definition i begreppslista 
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Även i den andra kategorin av arbetstagare i en radiologisk nödsituation är det viktigt att 
myndigheter som ansvarar för uppgifter som inte kan avbrytas i kris i planeringsskedet 
noga ser över vilken personal det rör sig om. I en kris kommer det dock, på samma sätt 
som för insatspersonal, med säkerhet att dyka upp personalgrupper som inte kunnat 
förutspås. Alla som måste verka i ett utrymt område där det råder räddningstjänst bör 
betraktas som arbetstagare i en radiologisk nödsituation.  
 
Ett exempel:  
I ett område där det råder inomhusvistelse är det svårare. Här bör kopplingen vara till 
samhällsviktig verksamhet som inte kan avbrytas under ett till två dygn. Erfarenheter 
från stormar och snöoväder visar att mycket samhällsviktig verksamhet kan avbrytas 
under en kortare tid. Arbetstagare i verksamhet som inte kan avbrytas, t.ex. 
räddningstjänst, akutsjukvård, hemtjänst, reparationer av elförsörjning, 
vattenförsörjning, etc. bör betraktas som arbetstagare i en radiologisk nödsituation. 
Arbetstagare i sådana verksamheter bör så långt det går identifieras på förhand så att de 
kan erbjudas erforderlig utbildning, övning och skyddsutrustning. 
 
Vilka krav ställs på organisationer vars personal kan komma att tilldelas 
arbetsuppgifter vid en radiologisk nödsituation och vad är en rimlig ambitionsnivå? 

Av SSM:s kommande föreskrift framgår att  

• arbetsgivaren ska ha ett dokumenterat ledningssystem för strålskyddet, 
• beredskapsplanen ska säkerställa att berörd personal har tillräcklig kompetens 

och utrustning för att arbeta i en radiologisk nödsituation. 
• För arbetstagare som har utpekade uppgifter vid en radiologisk nödsituation kan 

stråldoser behöva fastställas och registreras (om de överskrider en viss nivå). 
Dessa ska även rapporteras till SSM. 

 
 

8. Begreppslista  

Under projektet har en lista med definitioner för begrepp som används inom 
kärnenergiberedskapen tagits fram. I Tabell 7, Bilaga 10.13 presenteras 
begreppen. Listan omfattas bland annat av begrepp som används i detta 
dokument men innehåller också begrepp som används generellt inom 
kärnenergiberedskapen. Listan ska inte betraktas som fullständig. I det fortsatta 
arbetet med framtagande av beredskapsplanerna kommer troligtvis fler begrepp 
identifieras, då finns det möjlighet att fortsätta arbetet med att fastställa 
begrepp och dess definitioner. 
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9. Fortsatt arbete 

Införandet av förändrade beredskapszoner är ett omfattande arbete och det 
finns en mängd olika områden som behöver hanteras inom ramen för detta. I 
den här rapporten har en begränsad del i implementeringsarbetet hanterats.  
 
I samband med att detta projekt avslutas kommer nästa steg i arbetet för att 
implementera de förändrade beredskapszonerna och paragrafer i Förordning 
(2003:789) om skydd mot olyckor (FSO) att ta vid. För Länsstyrelserna i 
respektive kärnkraftslän innebär det att arbetet med att ta fram och revidera 
beredskapsplaner påbörjas. Innehållet i detta dokument kommer användas som 
underlag i det fortsatta arbetet. Beredskapsplanerna kommer bli det slutgiltiga 
underlag som ska visa på att paragraferna i förordningen är uppfyllda när de 
träder i kraft. 
 
Vid arbetet med framtagande av nya beredskapsplaner kommer det finnas 
behov av fortsatt samverkan för att uppfylla kraven i FSOn och vidare 
förankring av detta planeringsunderlag. En avgörande del i det fortsatta arbetet 
är fortlöpande samverkan mellan olika aktörer (lokalt, regionalt, nationellt) 
rörande roller och ansvar inom kärnenergiberedskapen.  
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10. Bilagor 
Bilagorna redovisas med start på nästa sida. 
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10.1 Bilaga 1 – Inre beredskapszonen kärnkraftverket i Forsmark 

 



LÄNSSTYRELSEN Planeringsunderlag 
  

113(
144) 

2021-06-01  452-2675-21 
  

 

10.2 Bilaga 2 – Inre beredskapszonen kärnkraftverket i Oskarshamn
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10.3 Bilaga 3 – Inre beredskapszonen kärnkraftverket i Ringhals 
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10.4 Bilaga 4 – Yttre beredskapszonen kärnkraftverket i Forsmark 
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10.5 Bilaga 5 – Yttre beredskapszonen kärnkraftverket i Oskarshamn 
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10.6 Bilaga 6 – Yttre beredskapszonen kärnkraftverket i Ringhals 
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10.7 Bilaga 7 – Planeringszon kärnkraftverket i Forsmark 
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10.8 Bilaga 8 – Planeringszon kärnkraftverket i Oskarshamn 
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10.9 Bilaga 9 – Planeringszon kärnkraftverket i Ringhals 
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10.10 Bilaga 10 – Hantering av djur vid utrymning 
 
Texten i bilagan är framtagen av Jordbruksverket.  
 
Hantering av djur vid utrymning 
 
Denna text bygger i huvudsak på våra lärdomar från beredskapsövningar och 
tillgänglig information (bl.a. MSB:s vägledning för storskalig utrymning). 
Texten har inte förankrats hos berörda aktörer. 
 
Generell planering 
 
Vid en utrymning på grund av en kärnteknisk händelse har människor högsta 
prioritet. Men husdjur behöver beaktas i planeringen av en utrymning av flera 
skäl. Bland annat kan djurägare komma att vägra att utrymma utan sina 
sällskapsdjur, och djur i livsmedelsproduktionen kan behövas för framtida 
livsmedelsförsörjning. 
 
I första hand är det djurägare själva som har ansvaret att besluta om åtgärd för 
sina djur. Det är troligt att många djurägare kommer att söka stöd och ha frågor 
om lämplig åtgärd. I Länsstyrelsens planering för utrymning kommer det 
därför att vara nödvändigt att avdela en veterinär som arbetar särskilt med 
djurfrågor. Det bör finnas möjlighet för räddningsledare eller motsvarande vid 
utrymnings- och mottagningsplatser att snabbt kunna upprätta kontakt med 
veterinären. I särskilt djurtäta områden kan det aktuellt att, förutom 
veterinären, tillsätta stabsassistenter eller motsvarande som kan avdelas för att 
hantera och besvara frågor som rör djur.  
 

• Det kan vara en fördel att i förväg förbereda FAQ, gärna i samråd med 
Jordbruksverket.  

• Det kan vara lämpligt att upprätta en kontaktlista till tillgängliga 
veterinärer, t.ex. Distriktsveterinärernas praktikområden och 
mottagningar i området.  

• Svenska Blå Stjärnan (SBS) har medlemmar som är utbildade i god 
djurhållning, djurskydd och smittskydd för uppdrag i samhällets 
krisberedskap. Det finns möjlighet för myndigheter att skriva avtal med 
SBS om frivilligresurser som t.ex. stabsassistenter. 
 

Djurägare som överväger att lämna kvar sina djur kommer att vilja ha besked 
om när det finns möjlighet att åka tillbaka till det utrymda området för att sköta 
djuren. Det är viktigt att så snabbt som möjligt ta fram en prognos för detta 
som ett beslutsstöd. 
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Oavsett om djur ska lämnas kvar eller tas med, så behöver djurägaren utföra 
vissa skötselåtgärder. Det kan t.ex. handla om att köra in foder och vatten till 
djur som ska lämnas kvar, eller lasta djur som ska tas med. Djurägare i den inre 
beredskapszonen (ca 5 km från verket) behöver upprätta en egen 
beredskapsplan/checklista där momenten för dessa skötselåtgärder är listade, så 
att tiden minimeras innan djurägaren själv kan utrymmas. 
 
Även om tidsmarginalen är större i den yttre beredskapszonen (ca 25 km från 
verket), så är det en fördel att öka medvetenheten hos djurägare även där om 
vad en utrymning kan innebära. Kanske kan det finnas intresse av studiecirklar, 
LEADER-utbildningar eller motsvarande om hur man kan göra en egen 
beredskapsplan.  
 

• Det finns publikationer som kan användas för att utforma checklistor. 
Flera av dem är ganska ålderstigna och finns inte digitalt: 

- Åtgärder för lantbrukare vid larm från kärnkraftverket (SSI, 
1981) 

- Råd till lantbrukare vid larm från kärnkraftverket 
(Räddningsverket, 1997) 

- The care of farm animals in emergency situations (ÖCB, 1999) 
• Ett uppdaterat underlag kan utarbetas i samråd med Jordbruksverket. 
• Svenska Blå Stjärnan har checklistor på webben för krisberedskap för 

hund och katt, fåglar, reptiler, gnagare och kanin och häst: 
https://svenskablastjarnan.se/klara-krisen/planering-hur-gor-man/ 

 
Länsstyrelsen bör, i samverkan med Jordbruksverket, LRF m.fl., i förväg 
inventera: 

• vilka besättningar med lantbruksdjur av olika slag (nöt, gris, fjäderfä, 
får, get) som finns i inre och yttre beredskapszon. 

• om det finns företag som utför djurtransporter i området. Upprätta 
kontakt och notera om företaget kan anlitas för snabb utrymning av 
djur. 

• om det finns anläggningar (t.ex. tomma ladugårdar eller lador) utanför 
zonerna som kan ta emot utrymda djur av olika djurslag. 

 
Djurägare kommer att ta egna initiativ för att flytta sina djur. Det är viktigt att i 
efterhand kunna följa hur djur har flyttats, t.ex. i händelse av smittsam 
djursjukdom. Det är dock inte troligt att administration för att rapportera och 
registrera djurförflyttningar kan få högsta prioritet i en krissituation. Berörda 
myndigheter skulle därför kunna utreda i förväg om det är möjligt att skapa ett 
mycket förenklat rapporteringssystem för djurförflyttningar i krissituationer. 
 
Hantering av olika djurslag 
 
Mindre sällskapsdjur 
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När det gäller mindre sällskapsdjur (hundar, katter, gnagare etc.) som hålls i 
rimlig mängd av en djurägare, är det lämpligt att rekommendera att djuren tas 
med vid en utrymning. Djuren kan då få den skötsel som krävs, och djurägaren 
blir troligen mer motiverad att utrymma. Länsstyrelsen bör stämma av så att 
det finns möjlighet att inhysa sällskapsdjur på utrymnings- och 
mottagningsplatser (med avseende på t.ex. allergier, rastgårdar m.m.).  
 
Häst 
Hästar kan tas med från den inre beredskapszonen om djurägaren har egen 
transport. Att leta transportör och/eller invänta samtransport kommer i de allra 
flesta fall att ta för lång tid. Hästar som lämnas kvar bör hållas under tak (i 
stall, avstängslad ligghall eller liknande) med tillgång till vatten och så mycket 
grovfoder som möjligt. Hästar som tas med bör dirigeras direkt till en 
mottagningsplats med hägnad hage eller stallplats. Djurägare med häst har inte 
sällan ett kontaktnät så att de själva kan hitta lämplig mottagningsplats. I annat 
fall är samverkan med LRF mycket värdefull för att identifiera lämpliga 
mottagningsplatser. Det kan också vara idé att i förväg upprätta en kontaktlista 
till ridskolor i området vilka kan ha tillgång till hagar. 
 
Djurägare med häst i den yttre beredskapszonen kan komma att vilja lämna 
området innan det finns krav på utrymning. Det finns i så fall inget hinder mot 
det. Om det förekommer utbrott av smittsam sjukdom hos häst i landet kan 
dock en särskild informationsinsats behövas. Om hästar lämnas kvar i yttre 
beredskapszonen kan det, beroende på omfattning av nedfall, vara lämpligt att 
hästarna släpps i hägnad hage med tillgång till vatten grovfoder. 
 
Nötkreatur 
Nötkreatur i den inre beredskapszonen bör generellt lämnas kvar. Det är 
ovanligt att djurägare har egna transporter som rymmer djuren i besättningen. 
Att leta transportör och/eller invänta samtransport kommer i de allra flesta fall 
att ta för lång tid.  
 
Köttdjur hålls under tak (i stall, avstängslad ligghall eller liknande) med 
tillgång till vatten och så mycket grovfoder som möjligt. Om det finns mycket 
stora besättningar med köttdjur i den inre beredskapszonen där tillräckligt 
utrymme under tak saknas, kan det vara nödvändigt att avliva djur för att 
skydda dem från kraftiga strålskador. Myndigheter och näring bör samverka i 
diskussioner om en sådan avlivning av nötkreatur är möjlig, och vilka metoder 
som i så fall kan användas. Distansavlivning med skjutvapen kan möjligen vara 
ett alternativ för djur som hålls utomhus. Sådan avlivning kräver tillgång till 
personer som har tillräcklig kompetens. 
 
Mjölkkor hålls inne i ladugården. De ska ha tillgång till vatten och så mycket 
grovfoder som möjligt. För att minimera kornas mjölkproduktion undvika att 
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de får mjölkstockning bör man inte ge kraftfoder, utan enbart grovfoder med 
lågt näringsvärde som inte ger ökad produktion men som ger mättnad. 
 
Besättningar med köttdjur eller mjölkkor i den yttre beredskapszonen kan 
möjligen flyttas, beroende på tillgänglig tid, tillgång till transportfordon och 
besättningens storlek. Jämför t.ex. med skogsbranden i Västmanland 2014 då 
en besättning med mjölkkor kunde flyttas till en tom ladugård och återuppta 
produktionen där. En sådan förflyttning är dock ingen enkel sak, och en 
avvägning måste göras hur tillgänglig tid och resurser ska prioriteras. 
 
Om nötkreatur lämnas kvar i yttre beredskapszonen och tillräckligt utrymme 
saknas under tak kan de, beroende på omfattning av nedfall, släppas i hägnad 
hage med tillgång till vatten grovfoder. 
 
Får och getter 
Får och getter kan tas med från den inre beredskapszonen om besättningen är 
liten och djurägaren har egen transport. Att leta transportör och/eller invänta 
samtransport kommer i de allra flesta fall att ta för lång tid.  
 
Får och getter som lämnas kvar hålls under tak (i stall, avstängslad ligghall 
eller liknande) med tillgång till vatten och så mycket grovfoder som möjligt. 
Om det finns mycket stora fårbesättningar i den inre beredskapszonen där 
tillräckligt utrymme under tak saknas, kan det vara nödvändigt att avliva djur 
för att skydda dem från kraftiga strålskador (se nötkreatur ovan). 
 
Besättningar med får och getter i den yttre beredskapszonen kan möjligen 
flyttas, beroende på tillgänglig tid, tillgång till transportfordon och 
besättningens storlek. 
 
Om får och getter lämnas kvar i yttre beredskapszonen och tillräckligt utrymme 
saknas under tak kan de, beroende på omfattning av nedfall, släppas i hägnad 
hage med tillgång till vatten grovfoder. 
 
Fjäderfä 
Fjäderfä (t.ex. värphöns, slaktkyckling, kalkon och gås) i större besättningar 
kommer att behöva lämnas kvar eftersom lastning, transport och hantering på 
mottagningsplats kommer att ta för lång tid och vara för komplicerad. I de 
flesta fall är det svårt att lägga in foder för en längre tid i fjäderfästallar. Om 
prognosen för att kunna återvända är mer än några dagar bort kan det därför bli 
nödvändigt av djurskyddsskäl att avliva besättningen innan utrymning. I 
besättningar med enbart mekanisk ventilation är det möjligt att stänga av 
ventilationen. Fåglarna kommer så småningom att dö av syrebrist. Humanare är 
att beställa en bil med CO2 som pumpas in i stallet. 
 
Hanteringen av fjäderfä bör diskuteras noga i samverkan med näringen: 
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• Finns det stora fjäderfäbesättningar i områdena? 
• Hur lång tid kan fåglarna klara sig med inlagt foder? 
• Hur lång tid tar det innan fåglarna dör om ventilationen stängs av? 
• Vilken är den kortaste tiden man kan räkna med för att leverera CO2 till 

en besättning? 
• Om CO2 är ett realistiskt alternativ bör en inventering av företag som 

levererar CO2 utföras. 
 
Mycket små besättningar med fjäderfä kan tas med om djurägaren har egen 
transport. 
 
Gris 
Grisbesättningar kommer troligen att orsaka de största bekymren vid en 
utrymning; Grisarna den inre beredskapszonen bör generellt lämnas kvar. Det 
är ovanligt att djurägare har egna transporter som rymmer djuren i 
besättningen. Att leta transportör och/eller invänta samtransport kommer i de 
allra flesta fall att ta för lång tid. Men det är mycket svårt att lämna foder i 
grisboxar som grisarna kan klara sig på någon längre tid. 
 
Om man tänker sig att avliva grisbesättningar innan utrymning av 
djurskyddsskäl, så skulle det behöva ske med hjälp av bultpistol eller eltång 
samt avblodning av varje enskild gris. Detta är inte ett realistiskt alternativ i en 
situation där snabb utrymning krävs. Dessutom är det sannolikt svårt att snabbt 
få tag på tillräckligt många personer som har kompetens att utföra avlivningar. 
 
Det finns alltså inte någon bra strategi för att hantera grisbesättningar. Det är 
nödvändigt att myndigheter och näring samverkar för att ta fram en strategi 
som är så lite dålig som möjligt. 
 

• Finns det grisbesättningar i områdena? 
• Är det möjligt att lägga in foder (hö? halm?) och hur lång tid kan 

grisarna i så fall klara sig? 
• Finns det något rimligt sätt att avliva grisar innan utrymning? 
• Om inte – vilka andra lösningar kan man tänka sig? 

 
Mycket små besättningar med grisar kan tas med om djurägaren har egen 
transport. 
 
Grisbesättningar i den yttre beredskapszonen kan möjligen flyttas, beroende på 
tillgänglig tid, tillgång till transportfordon och besättningens storlek. 
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10.11 Bilaga 11 – Legala förutsättningar för mottagande vid 
utrymning 

 

Texten i bilagan är framtagen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 
 
Legala förutsättningar för mottagande vid utrymning 
 
Bakgrund 
Den som med stöd av 6 kap 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
(ingrepp i annans) har beslutat om avspärrning eller utrymning, ska i skälig 
omfattning hjälpa till med att ordna uppehälle för dem som till följd av 
åtgärden är i behov av det. 
 
Nuvarande reglering motsvarar ursprungligen 5 § tredje stycket 
atomskyddslagen63Till skillnad från bestämmelsen i atomskyddslagen gäller 
paragrafen inte enbart utrymningar och avspärrningar till följd av radioaktiva 
utsläpp från kärntekniska anläggningar. Även sådana åtgärder till följd av 
andra olyckshändelser omfattas alltså av paragrafen. 
 
6 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
Paragrafen motsvarar i princip 46 § räddningstjänstlagen (1986:1102). Viss 
språklig ändring har skett. Bestämmelsen innebär en anmaning att hjälpa till, 
inte att staten eller kommunen inom ramen för räddningstjänsten har ett eget 
ansvar för att ordna uppehälle.64 
 
46 § räddningstjänstlagen (1986:1102) 
”Har räddningsledaren med stöd av 45 § föranstaltat om avspärrning eller 
utrymning, skall han hjälpa till med att ordna uppehälle för dem som till följd 
av åtgärderna är i behov därav.” 
 
”Effektiv Räddningstjänst” - slutbetänkande av 
räddningstjänstkommittén (SOU 1983:77)65 

 
63 Prop. 1985/86: 170, s 88 
64 Prop. 2002/03:119, s 120 
65 SOU 1983:77 
47 § andra stycket kommitténs förslag: 
Länsstyrelsen skall vidare i samråd med berörda kommuner, i den mån det behövs, vidta 
åtgärder för bistånd i form av inkvartering och utspisning av dem som berörs av ett av 
länsstyrelsen med stöd av 46 § fattat beslut om att utrymma eller avspärra område som kan 
antas vara eller bli berört av radioaktiva ämnen. 
48 § kommitténs förslag; 
När länsstyrelsen har övertagit ledningen av räddningstjänsten får länsstyrelsen besluta om 
åtgärd som sägs i 47 § första stycket, om det behövs för att skydda människor, djur, egendom 
eller miljön från giftiga eller andra skadliga ämnen. 
 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003778-om-skydd-mot-olyckor_sfs-2003-778#K6
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003778-om-skydd-mot-olyckor_sfs-2003-778#K6
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/raddningstjanstlag-19861102_sfs-1986-1102
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/raddningstjanstlag-19861102_sfs-1986-1102
https://weburn.kb.se/metadata/566/SOU_7261566.htm
https://data.riksdagen.se/fil/4B316B57-0D69-4C08-80E3-06713B84D837
https://www.regeringen.se/49bb68/contentassets/67f111017e4449d2a40917e17fa06d17/reformerad-raddningstjanstlagstiftning-prop.-200203119
https://weburn.kb.se/metadata/566/SOU_7261566.htm
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Kommittén kommenterar inte bestämmelsen mer än att regleringen i 5 § tredje 
stycket atomskyddslagen skulle gälla alla typer av olyckor men bara om 
Länsstyrelsen tagit över ledningen av räddningstjänsten. Jag kan inte hitta 
motsvarande reglering vid de fall kommunen har ansvaret. 
 
Proposition nr 139 år 1960 med förslag till lag om skyddsåtgärder vid 
olyckor i atomanläggningar m. m. (atomskyddslagen) 
Det går inte att finna någon klar tanke i propositionen. Däremot föreställde 
man sig en större utrymning med hjälp av civilförsvaret, kommunen. polisen 
m.m. Vem som skulle ansvara för kostnaderna när det gäller inkvartering finns 
ingen reglering eller kommentar om i motsats till själva ingreppet i annan rätt. 
Man får intrycket att det skulle lösas genom samarbete. 
 
Socialtjänstlagen (2001:453)  
Enligt 2 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) har varje kommun har det 
yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. 
Detta innebär dock ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra 
huvudmän. 
 
Enligt 2 a kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453) ansvarar vistelsekommunen för 
stöd och hjälp åt en enskild i akuta situationer. 
 
Kapitlet 2 a socialtjänstlagen (2001:453) har tillkommit i helt annat 
sammanhang66 och inga bedömningar har gjorts mot lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor. Det är svårt att dra några långtgående slutsatser från 2 a 2 § 
kap. socialtjänstlagen (2001:453) – åtminstone när det gäller storskaliga 
utrymningar men det finns stöd för stöd och hjälp åt en enskild i akuta 
situationer (jfr dock 4 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och regioners 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap – 
se nedan) 
 
Lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap - bistånd mellan 
kommuner och regioner samt stöd till enskilda67 
 

 
Länsstyrelsen skall vidare, om länsstyrelsen med stöd av 46§ har fattat beslut om att utrymma 
eller avspärra område som kan antas vara eller bli berört av giftiga eller andra skadliga ämnen, 
i den mån det behövs vidta sådana åtgärder för bistånd som sägs i 47 § andra stycket. 
66 SoS meddelandeblad: Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun: 
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2013-5-41.pdf 
 
67 Prop. 2005/06:13, s 161 ” Första stycket i paragrafen motsvarar 8 § första stycket lagen 
(2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting. Andra stycket 
motsvarar 10 § och tredje stycket motsvarar 8 § andra stycket i samma lag.” 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/kungl-majts-proposition-nr-139-ar-1960_EL30139
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/kungl-majts-proposition-nr-139-ar-1960_EL30139
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003778-om-skydd-mot-olyckor_sfs-2003-778#K6
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003778-om-skydd-mot-olyckor_sfs-2003-778#K6
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2006544-om-kommuners-och-landstings_sfs-2006-544
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2006544-om-kommuners-och-landstings_sfs-2006-544
file://msbdatalager.msb.local/users/perwi/Lag%20(2006:544)%20om%20kommuners%20och%20regioners%20%C3%A5tg%C3%A4rder%20inf%C3%B6r%20och%20vid%20extraordin%C3%A4ra%20h%C3%A4ndelser%20i%20fredstid%20och%20h%C3%B6jd%20beredskap
file://msbdatalager.msb.local/users/perwi/Lag%20(2006:544)%20om%20kommuners%20och%20regioners%20%C3%A5tg%C3%A4rder%20inf%C3%B6r%20och%20vid%20extraordin%C3%A4ra%20h%C3%A4ndelser%20i%20fredstid%20och%20h%C3%B6jd%20beredskap
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2013-5-41.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2013-5-41.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/samverkan-vid-kris-for-ett-sakrare-samhalle_GT03133
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Regleringen i 4 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och regioners 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
innebär ett undantag från den s.k. lokaliseringsprincipen vid en extraordinär 
händelse. Bestämmelsen gör det möjligt för en kommun att stödja en annan 
kommun eller region. En region ges även möjlighet att stödja en annan region 
eller en kommun. Det ska röra sig om åtgärder som faller inom de allmänna 
kompetensreglerna som finns i 2 kap. kommunallagen eller den kommunala 
kompetens som följer av specialförfattningar. En förutsättning för att få lämna 
bistånd är att detta begärts av en annan kommun eller region. En kommun eller 
region har rätt till skälig ersättning för lämnat bistånd. Bestämmelsen har sin 
motsvarighet i 7 kap. 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (jfr 35 § i 
räddningstjänstlagen). Bedömningen av vad som kan ses som skäligt får lösas 
genom överenskommelse mellan kommuner och regioner. Enligt andra stycket 
ges en kommun, som mottagit en person från en drabbad kommun t.ex. på 
grund av utrymning, rätt till ersättning från den drabbade kommun. 
Bestämmelsen syftar främst på det fallet att vistelsekommunen varit skyldig att 
utge bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453). Bestämmelsen utgör ett 
undantag från bestämmelsen i 2 a kap. 2 § socialtjänstlagen som innebär att 
kommunen har visst ekonomiskt ansvar för dem som vistas i kommunen. 
 

• Vilken typ av bistånd som avses 
”Vid en extraordinär händelse är det svårt att förutse vilket slags bistånd som 
behövs till en drabbad kommun eller ett drabbat landsting. Det kan röra sig om 
att ställa de egna resurserna till förfogande, såsom räddningstjänst, socialtjänst 
m.m. Även att upplåta lokaler för omhändertagande av nödställda kan vara 
nödvändigt. Kommunernas och regionernas biståndsinsatser måste emellertid 
alltid ligga inom den kommunala kompetensen. En kommun kan alltså inte 
köpa in specialistläkarresurser men väl upplåta ett äldreboende åt en region 
som behöver fler sängplatser. En region kan t.ex. låta enskilda bo gratis på ett 
patienthotell eller stötta en kommun som på grund av krisen inte klarar av 
hemsjukvården.”68 
 

• Ersättning för hjälp till annan kommun 
Biståndet vid en extraordinär händelse kan utgöras av att en kommun på 
begäran av en annan kommun ordnar ett tillfälligt boende åt personer som har 
varit tvungna att evakueras från den andra kommunen. Vid ett utdraget 
krisförlopp riskerar en vistelsekommun att drabbas av kostnader för en sådan 
hjälp. Den tillfälliga vistelsekommunen har rätt till skälig ersättning från den 
kommun som drabbats av den extraordinära händelsen”69 
 
Formella slutsatser 

 
68 Prop. 2001/02:184, s 22 (gamla LEH propositionen) 
69 Prop. 2001/02:184, s 23 (gamla LEH propositionen) 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2006544-om-kommuners-och-landstings_sfs-2006-544
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2006544-om-kommuners-och-landstings_sfs-2006-544
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003778-om-skydd-mot-olyckor_sfs-2003-778#K6
https://www.regeringen.se/49bb6b/contentassets/dd3d8dab21d54d778119f8b4fd3d655d/extraordinara-handelser-i-kommuner-och-landsting
https://www.regeringen.se/49bb6b/contentassets/dd3d8dab21d54d778119f8b4fd3d655d/extraordinara-handelser-i-kommuner-och-landsting
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• 6 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor innebär en 
anmaning att hjälpa till, inte att staten eller kommunen inom ramen för 
räddningstjänsten har ett eget ansvar för att ordna uppehälle. 

• Enligt 2 a kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453) ansvarar 
vistelsekommunen för stöd och hjälp åt en enskild i akuta situationer. 

• Biståndet enligt 4 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och 
regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap vid en extraordinär händelse kan utgöras av att en 
kommun på begäran av en annan kommun ordnar ett tillfälligt boende 
åt personer som har varit tvungna att evakueras från den andra 
kommunen. Vistelsekommunen har då rätt till skälig ersättning från den 
kommun som drabbats av den extraordinära händelsen. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003778-om-skydd-mot-olyckor_sfs-2003-778#K6
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2006544-om-kommuners-och-landstings_sfs-2006-544
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2006544-om-kommuners-och-landstings_sfs-2006-544
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2006544-om-kommuners-och-landstings_sfs-2006-544
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10.12 Bilaga 12 – Kommunikationsplan 
Kommunikationsplan förändrade beredskapszoner 

Inledning 
Beredskapszonerna runt de svenska kärnkraftverken lever inte upp till 
internationell standard. Erfarenheter från kärnkraftsolyckan i Fukushima i 
Japan 2011 har inte heller tagits tillvara i nuvarande utformning av 
beredskapszonerna. Därför har Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, föreslagit 
att zonerna ska förändras. Regeringen beslutade i maj 2020 om förändringar i 
förordning (2003:789) om skydd mot olyckor, FSO, i enlighet med SSM:s 
förslag. Förändringar i FSO träder i kraft den 1 januari 2022 och förändrade 
beredskapszoner ska tillämpas operativt från och med den 1 juli 2022. 
 
Mot bakgrund av att det finns beredskapszoner runt våra kärntekniska 
anläggningar sedan tidigare, och att detta arbete syftar till att 
uppdatera/förändra beredskapsplaneringen är begreppet förändrade 
beredskapszoner ett lämpligare begrepp än nya beredskapszoner.    
 
 
 
 
Bakgrund 
Runt kärnkraftverken införs en inre beredskapszon med en ungefärlig radie på 
5 kilometer från kärnkraftverket samt en yttre beredskapszon med en 
ungefärlig radie på 25 kilometer.  
I beredskapszonerna ska det finnas planering för utrymning, inomhusvistelse 
och intag av jodtabletter. Dessutom ska länsstyrelserna i respektive län dela ut 
information och jodtabletter samt förbereda varningssystem för att varna 
allmänheten vid en olycka.  
Beredskapsplaneringen innebär även att en planeringszon införs. 
Planeringszonen har en ungefärlig radie på 100 kilometer från 
kärnkraftverket. I planeringszonen ska planering för utrymning som bygger på 
underlag från strålningsmätning av markbeläggningen, en planering för 
inomhusvistelse och en planering för begränsad extrautdelning av 
jodtabletter. 
 
I förslaget till förändrade beredskapszoner identifierade 
Strålsäkerhetsmyndiheten, SSM, i samråd med Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, MSB och länsstyrelserna i kärnkraftslänen, att 
följande frågor behöver utredas vidare: 

1. system för att varna allmänheten kring kärnkraftverken 
2. ansvar för hanteringen och rekommendationer om intag av jodtabletter 
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3. larmnivåer som idag tillämpas på kärntekniska anläggningar. 
 

Nuläge 
Regeringen har beslutat om förändringar i förordning (2003:789) om skydd 
mot olyckor där förändrade beredskapszoner ingår. Beslutet träder i kraft den 
1 januari 2022 och därefter har länsstyrelserna ett halvår på sig att besluta om 
den exakta utformningen av beredskaps- och planeringszoner. Förändrade 
beredskapszoner börjar tillämpas operativt från och med den 1 juli 2022.  
 
Samtidigt som beslutet om beredskapszoner har SSM fått ett 
regeringsuppdrag om jodtabletter. Enligt uppdraget ska SSM upphandla, lagra 
och distribuera jodtabletter som länsstyrelserna ska dela ut till boende i 
beredskapszonerna. I de nuvarande zonerna ska jodtabletter med tillhörande 
information vara utdelade den 30 juni 2021 och i de föreslagna zonerna den 
30 juni 2022.  
 
Syfte 
Syftet med kommunikationsplanen är att samordna och strukturera 
kommunikationsarbetet så att det blir tydligt vem som gör vad och när. Samt 
visa på de mål som finns för kommunikationen för att säkerställa att 
beredskapen får maximal effekt. 
Kommunikationsmål 
När de förändrade beredskaps- och planeringszonerna träder i kraft den 1 juli 
2022 ska; 
 
Samverkande aktörer, både inom länet, angränsande län och andra berörda 
myndigheter samt organisationer ha förståelse för hur förändringen påverkar 
respektive aktör och vilka åtgärder som behöver vidtas.  
 
Boende inom de olika zonerna ha kännedom om hur beredskapen fungerar 
samt hur de ska agera vid en kärnkraftsolycka. 
 
Riskgrupper inom beredskapszonerna ha kännedom om hur beredskapen 
fungerar samt hur de ska agera vid en kärnkraftsolycka. 
 
Medarbetare i länsstyrelsernas krisorganisationer förstå förändringen av 
beredskapsplaneringen. 
 
 
Genomförande 
Förändrade beredskapszoner kommer inte bara att avsevärt förändra 
geografiska gränsdragningar och öka antalet beredskapszoner. Det kommer 
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även att förbättra beredskapen med mer ändamålsenliga skyddsåtgärder och 
prioriteringar av samhällsviktig verksamhet. Därför ska länsstyrelserna kunna 
svara på frågor när de kommer, oavsett om det är allmänhet, andra 
myndigheter, tillståndshavare eller någon annan som ställer dem och hur 
förändringsarbetet ska genomföras. Beredskapshandläggare med uppgifter 
inom kärnenergiberedskapen kan bidra i arbetet med att besvara frågor.  
 
Internt på länsstyrelsen i kärnkraftslänen bör en löpande dialog ske om vad 
förändringsarbetet innebär och om länsstyrelsens roll i relation till 
samverkande aktörer så att myndighetens uppfattning är väl förankrad inom 
länsstyrelserna. 
 
Länsstyrelsen ska även ansvara för budskap om hur förändringen påverkar de 
som bor eller vistas i de olika zonerna samt hur allmänheten ska agera vid en 
radiologisk nödsituation.  Det sker genom proaktiv kommunikation efter att 
förändrade beredskapsplaner är fastställda. Länsstyrelsen identifierar och 
informerar om frågor och ställningstaganden som allmänheten kan behöva ta 
hänsyn till framöver.  
 
Länsstyrelsen använder sig av olika kombinationer av kommunikationsvägar 
för att underlätta samarbetet och åstadkomma både förståelse och kunskap 
för den förändrade beredskapen. 
 
Huvudbudskap 
Bör utvecklas med tiden så att de följer planeringsarbetet 
 
Fram till oktober 2021 gäller följande huvudbudskap; 
 

• Förändringen innebär en förbättring av nuvarande beredskapsplanering och 

beredskapszoner. 

• Förändringen utgår från kunskap, forskning och tidigare erfarenheter som förankrats 

genom en aktörsgemensam rapport 

• Förändringen beror inte på någon förändrad risk eller ökat hot mot 

kärnkraftsanläggningar. 

Från och med oktober 2021 kommer uppdaterade budskap. 
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Målgrupper 
Internt (länsstyrelsen) 

• Chefer & medarbetare  
- som berörs av beredskapszonerna 
- som ingår i myndighetens krisorganisation 

• Länsledning  
• Presumtiva statliga räddningsledare 
• Organisation för strålmätning  

 

Samverkande aktörer  

• Länsstyrelser i angränsande län 
- som berördes av de nuvarande planering och som berörs ännu mer av 

föreslagna planeringszoner  
- som inte berörts alls tidigare men som nu berörs av planeringszonen 
- som inte berörs av förändrade beredskaps- eller planeringszoner  

• Kommuner som berörs av beredskaps- och planeringszoner 
- Medarbetare 
- Förvaltningschefer 
- Politiker (kommunstyrelse, förvaltningar & lokala krisledningsnämnder) 

• Regionerna som berörs av beredskaps- eller planeringszoner 
• Andra regionala och centrala myndigheter och aktörer med ansvar vid radiologiska 

nödsituationer i kärntekniska anläggningar 
- Polismyndigheten 
- Försvarsmakten 
- Kustbevakningen 
- Jordbruksverket 
- Livsmedelsverket 
- Trafikverket 
- LRF 
- Frivilligorganisationer 

 
Allmänheten 

• Boende i befintliga zoner 
• Bosatta i föreslagna zoner 

- 5 km (annorlunda än dagens 15 km) 
- 5-25 km (likt dagens 15 km) 

• Bosatta utanför zonerna 
• Särskilt utsatta riskgrupper såsom gravida och barn 
• Övriga  
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Kanaler & målgrupper 
• Intranätet  medarbetare 
• Extern webbplats  allmänhet 
• Sociala medier  allmänhet 
• Webinarier / Youtube allmänhet boende/riskgrupper 
• Krisinformation.se  allmänhet  
• Möten, fysiska och digitala aktörer/boende 
• E-post   aktörer/boende 
• Utskick  boende riskgrupp 
• Pressmeddelanden  aktörer/boende/allmänhet 
• Lokalmedia  aktörer/boende/allmänhet  
• Sveriges Radio  målgrupper med annat modersmål än svenska

  

Aktiviteter 
Målgrupp Aktivitet Budskap Tid (kvartal/år) Mål 

Aktörer Kommunicera 
projektplaner 

Hur förändringen 
ska ske 

Q2 2020 Förståelse 

Allmänhet Kommunicera 
förändring 

Hur påverkar det 
boende i zonerna 

Q4 2021 Kännedom 

 

Aktörer Kommunicera 
fastställda planer 

Vilka planer har 
vi tagit fram 
gemensamt 

Q2 2022 kunskap 

Allmänhet Kommunicera 
skyddsåtgärder 

Vad ska 
allmänheten 
göra vid larm 

Q2 2022 Kunskap 

     

     

 
Uppföljning 
Hur kommunikationsplanen ska utvärderas och följas upp återkommer vi med under hösten 
2021. 
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10.13 Bilaga 13 – Begreppslista 
Tabell 7 Begreppslista 

Begrepp Definition 

Absorberad dos Absorberad dos är en fysikalisk storhet som anger hur 
mycket energi den joniserande strålningen deponerar i ett 
material, t.ex. vävnad eller ett organ i kroppen. 
Absorberad dos anges i gray (Gy). 

Allvarliga deterministiska 
hälsoeffekter 

Allvarliga deterministiska hälsoeffekter är tidiga 
hälsoeffekter som uppstår som en direkt följd av 
exponering för joniserande strålning och är så pass 
allvarliga att de är dödliga, livshotande eller resulterar i en 
bestående skada som försämrar livskvaliteten. 

Arbetstagare vid radiologiska 
nödsituationer 

Personer som tilldelats särskilda uppgifter vid en 
radiologisk nödsituation av en myndighet eller person med 
mandat att hantera den radiologiska nödsituationen och 
som under arbetet med att avhjälpa den radiologiska 
nödsituationen kan komma att exponeras för strålning 
 

Begränsad extrautdelning Begreppet ”begränsad extrautdelning” definieras inte i 
Förordning om skydd mot olyckor. Kärnkraftslänen har 
därför i samråd med SSM resonerat sig fram till två 
alternativa definitioner för att beräkna hur många 
individer det ska finnas tabletter till. Länsstyrelserna ska 
sedan välja den som ger högst antal askar med 
jodtabletter. 

Beordrad utrymning Utrymning som beordras med stöd av lagstiftningen 
Deterministiska hälsoeffekter Deterministiska hälsoeffekter är hälsoeffekter som 

karakteriseras av en tröskeldos och där allvarligheten ökar 
med ökad stråldos. 

Dosgräns Dosgräns är den stråldos som inte ska överskridas för en 
enskild person under en bestämd tidsperiod. 

Doskriterium Doskriterium är ett värde på den stråldos som en person 
kan erhålla om inga skyddsåtgärder tillgodoräknas. När ett 
doskriterium för en viss skyddsåtgärd överskrids eller 
riskerar att överskridas så innebär det i regel att 
skyddsåtgärden bör vidtas. 

Dosrat Dosrat är stråldos per tidsenhet och anges i sievert (Sv) per 
tidsenhet. Strålningsnivåerna på en plats kan mätas med 
ett instrument som oftast anger miljödosekvivalent per 
tidsenhet (miljödosekvivalentrat eller bara dosrat). 

Effektiv dos Effektiv dos är en skyddsstorhet som utgör ett mått på den 
sammanlagda risken för stokastiska hälsoeffekter. Effektiv 
dos beräknas som summan av alla ekvivalenta doser från 
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kroppens vävnader och organ, viktade med en faktor som 
tar hänsyn till att olika vävnader och organ är olika känsliga 
för exponering från joniserande strålning. Effektiv dos 
anges i sievert (Sv). 

Ekvivalent dos Ekvivalent dos är en skyddsstorhet som utgör ett mått på 
risken för stokastiska hälsoeffekter för en specifik vävnad 
eller ett specifikt organ. Ekvivalent dos beräknas som 
summan av alla olika strålslags absorberade doser, viktade 
med en faktor som tar hänsyn till att olika strålslag har 
olika biologisk effekt i vävnader och organ. Ekvivalent dos 
anges i sievert (Sv). 

Enskild personsanering Personsanering som en person utför själv genom att 
duscha med tvål och vatten på en plats som individen 
väljer själv. Enskild personsanering kan också omfatta byte 
av kläder samt regelbunden tvätt av händerna. Ansvaret 
för enskild personsanering ligger på individen. 

Evakuering Synonym med utrymning 
Extrautdelning Utdelning av jodtabletter under en händelse inom ett 

område där förhandsutdelning av jodtabletter inte skett 
(planeringszonen 25–100 km inom något dygn). 

Fullständig personsanering Personsanering i syfte att så långt det är möjligt avlägsna 
alla skadliga ämnen från en persons hud. Fullständig 
personsanering utförs av hälso- och sjukvården på sjukhus 
eller vid utgången av varm zon i skadeområdet. 

Fältinformatör De allokeras av utrymningsfunktionen till utpekade fysiska 
platser. Fältinformatören ansvarar för att bemöta och 
tillgodose informationsbehov hos allmänhet och 
utrymmande. 

Förhandsutdelning Utdelning av jodtabletter i förebyggande syfte inom ett 
avgränsat område till boende och till verksamheter där 
barn och vuxna kan uppehålla sig, vart femte år (0–25 km) 

Hantering av allvarliga 
deterministiska hälsoeffekter 

Med hantering av allvarliga deterministiska hälsoeffekter 
avses hantering av tidiga hälsoeffekter som uppstår som 
en direkt följd av exponeringen för joniserande strålning 
och är så pass allvarliga att de är dödliga, livshotande eller 
resulterar i en bestående skada som försämrar 
livskvaliteten. 

Haverifilter Ett filter för att rena radioaktiva ämnen vid en 
tryckavlastning av inneslutningen. Tryckavlastningen kan 
vara nödvändig för att skydda inneslutningen som är den 
sista barriären. Haverifiltret medför att konsekvenserna för 
omgivningen kan begränsas i händelse av ett svårt haveri. 
Haverifiltren installerades på alla svenska kärnreaktorer 
efter det svåra haveriet i Three Mile Island (Harrisburg) 
1979. Filtret bygger på konventionell skrubberteknik. 
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Haverilarm Haverilarm utgör en larmnivå på kärnkraftverken. En 
händelse eller störning, som medför att utsläpp pågår eller 
inte kan uteslutas inom de närmaste tolv timmarna, har 
inträffat vid en anläggning i beredskapskategori 1.  
Händelsen medför att skyddsåtgärder utanför 
anläggningsområdet är nödvändiga. 

Höjd beredskap Höjd beredskap utgör en larmnivå på kärnkraftverken. En 
händelse eller störning som hotar anläggningens säkerhet 
har inträffat vid en anläggning i beredskapskategori I. 
Anläggningen 
1. avviker från förväntad funktion vid störd drift så att 
minst två barriärer har genombrutits eller påtagligt hotats, 
eller 
2. har utsatts för påverkan vars konsekvenser inte är 
analyserade eller av annan anledning inte går att 
överblicka. 
Inga utsläpp av radioaktiva ämnen som påkallar 
skyddsåtgärder för omgivningen har förekommit. 

Indikeringsledare Ansvarar för att leda länsstyrelsens strålningsmätningar 
Initial och återkommande 
lägesrapport 

Inom en timme efter inträffad händelse ska Vakthavande 
ingenjör (VHI) på kärnkraftverket delge RB en kort 
beskrivning med hjälp av en initial lägesrapport. Efter den 
initiala lägesrapporten skickas återkommande 
lägesrapporter varannan timma eller vid väsentlig 
förändring av det tekniska läget på drabbad anläggning. De 
återkommande lägesrapporterna fylls i av annan personal 
på kärnkraftverket än VHI. 

Inkvarteringsplats Till inkvarteringsplatser allokeras utrymmande från en 
mottagningsplats. På inkvarteringsplatsen finns 
förläggningsplatser för mera långvarig vistelse. 

Inomhusvistelse En skyddsåtgärd som innebär att allmänheten ska gå 
inomhus och stäng dörrar, fönster och ventilation samt att 
lyssna på Sveriges Radio P4.  

Intecknad dos Intecknad dos är den integrerade ekvivalenta eller 
effektiva dosen under 50 år för vuxna och 70 år för barn 
från intern exponering efter ett intag av ett radioaktivt 
ämne. 

Kommunikatör med arbetsgrupp Analyserar informationsbehovet och omsätter information 
från utrymningsfunktionen till budskap till de som ska 
utrymmas och de som berörs av utrymningen. 

Kompletteringsutdelning Utdelning av jodtabletter under en händelse inom det 
område där förhandsutdelning tidigare skett till barn och 
vuxna som av något skäl inte har tillgång till de 
förhandsutdelade jodtabletterna, (0- - 25 km). 

Kontamination av radioaktiva 
ämnen 

Kontamination av radioaktiva ämnen innebär att 
radioaktiva ämnen finns där de inte borde finnas, på ytor 
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eller i fasta, flytande eller gasformiga material. Närvaron 
av ämnen är oavsiktlig eller oönskad 

Kontaminationskontroll Station på utrymningsplats för mätning och 
personsanering 

Källterm Den mängd och sammansättning av radioaktiva ämnen 
som har frigjorts eller som kan komma att frigöras till 
omgivningen vid ett utsläpp av radioaktiva ämnen från en 
kärnteknisk anläggning. 

Kärnkraftsolycka Med kärnkraftsolycka avses en olycka som inträffar på ett 
kärnkraftverk 

Kärnteknisk olycka Med kärnteknisk olycka avses en olycka som inträffar på en 
kärnteknisk anläggning. 

Kärntekniskt och radiologiskt 
underlag 

Det kärntekniska och radiologiska underlaget syftar till att 
dela SSM:s aktuella kärntekniska och radiologiska lägesbild 
till myndigheter som ansvar för beslut om skyddsåtgärder 
för allmänheten. Underlaget innehåller information om 
händelse och utsläpp, strålskyddsbedömning, 
spridningsprognoser och strålningsmätningar. 

Larmnivåer70 Nivåer för larmning. På kärnkraftverken finns larmnivåerna 
höjd beredskap och haverilarm. 

Livräddande personsanering Omedelbar personsanering i syfte att rädda liv. 
Livräddande personsanering utförs av räddningstjänsten i 
skadeområdet. 

Mottagningsledare med 
arbetsgrupp 

Koordinering av mottagandet av de utrymda som behöver 
stöd i form av en utrymningsplats eller mottagningsplats. 
Till sin hjälp behöver mottagningsledaren en arbetsgrupp. 

Mottagningsplats Plats där utrymda personer vid behov får hjälp med bland 
annat inkvartering 

Mottagningsplatsansvarig Ansvarar för en mottagningsplats och befinner sig där. 
Nedfall Radioaktiva ämnen som fallit till marken till följd av ett 

utsläpp i samband med en olycka. 
Oberoende härdkylning Ett robust och oberoende system för inpumpning av vatten 

för kylning av reaktorhärden. Med oberoende menas här 
andra befintliga system eller elmatningsvägar. Systemet 
ska efter fel i all annan härdkylning kunna hålla härden kyld 
i 72 timmar utan hjälp från någon annan aktör utifrån, 
exempelvis samhället. Systemet ska också kunna hantera 
extrem yttre påverkan, d.v.s. betydligt kraftigare 
väderförhållanden, havsvattennivåer och jordbävningar än 
övriga säkerhetssystem. OBH är utformat för att kunna 
hantera härdkylningen om all elmatning är borta, både 
yttre nät och ordinarie reservkraft, eller om det inte går att 
använda havet för att kyla reaktorerna. OBH finns 
installerat på samtliga kärnkraftsreaktorer i drift. 

 
70 SSM arbetar med en översyn av larmnivåer på kärnkraftverken.  
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Organiserad personsanering Personsanering som en person utför själv genom att 
duscha med tvål och vatten på anvisad plats, t.ex. en 
sporthall eller ett badhus. Vid behov ingår också byte av 
kläder. Ansvaret för planeringen av organiserad 
personsanering i samband med kärnkraftsolyckor ligger på 
Länsstyrelsen. 

Oskyddad person Oskyddad person avser en person som vistas utomhus 
utan skyddsutrustning och inte har utrymts. 

Personer med särskilt hjälpbehov Personer som vid beslut om en skyddsåtgärd (ex. 
utrymning och inomhusvistelse) behöver extra stöd för att 
genomföra detta.  

Radiologisk nödsituation Förordning om skydd mot olyckor 4 kap 17§ 
Med radiologisk nödsituation avses vid tillämpning av 18-
20 §§ en plötsligt inträffad händelse som 
   1. inbegriper en strålkälla, 
   2. har medfört eller kan befaras medföra skada, och 
   3. kräver omedelbara åtgärder. 
 

RBE-viktning Ett mått på olika strålslags relativa effektivitet att orsaka 
en specifik hälsoeffekt. 

Referensnivå Referensnivå är ett värde för stråldos eller 
aktivitetskoncentration för optimering av strålskyddet. 

Riskgrupp Med riskgrupp avses en grupp som är särskilt sårbar vid en 
specifik händelse. Vid en kärnkraftsolycka avses 
exempelvis barn upp till 18 och gravida. 
 

Riskområde Område inom vilket skada på människor, miljö eller 
egendom kan befaras skadas eller där ytterligare skada kan 
ske. 

Spontanutrymning Utrymning som sker utan att den beordras eller 
rekommenderas av myndigheter 

Stationer på utrymningsplats 1. Ankomst 2. Indikering och sanering 3. Information och 
service 4. Registrering 5. Avtransport 

Stokastiska hälsoeffekter Stokastiska hälsoeffekter är slumpmässiga hälsoeffekter 
som kan uppstå på sikt som en följd av exponering för 
joniserande strålning. Sannolikheten att de ska inträffa 
ökar med ökande stråldos, men allvarligheten av 
hälsoeffekten om den inträffar är oberoende av 
stråldosens storlek. Ett exempel på en stokastisk 
hälsoeffekt är cancer. 

Stråldos Stråldos är absorberad, intecknad, ekvivalent eller effektiv 
dos. 

Strålskyddsåtgärder Strålskyddsåtgärder avser åtgärder som vidtas för att 
minska människors pågående eller potentiella exponering 
för joniserande strålning. 
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Svårt haveri Kärnkraftsreaktorolycka som leder till omfattande 
härdskador eller härdsmälta och stor frigörelse av 
radioaktiva ämnen från reaktorhärden. 

Tidiga mätningar för individuell 
dosuppskattning 

Tidiga mätningar av radioaktiv jod i sköldkörteln eller av 
totalt innehåll av radioaktiva ämnen i kroppen i syfte att 
uppskatta ekvivalent dos till sköldkörteln respektive 
effektiv dos. 

Tillträdesplats Tillträdesplatser påminner om vägspärrar. De upprättas vid 
riskområdets yttre avspärrningar. Till tillträdesplatserna 
kommer utrymmande som av någon orsak har behov av att 
passera tillbaka in i utrymningsområdet. Giltiga skäl kan 
vara utfodring av djur som lämnats kvar, hämtning av 
exklusiva mediciner, tillsyn av samhällsviktiga funktioner 
eller liknande. 

Tillträdesplatsansvarig Ansvarar för en tillträdesplats och befinner sig där. 
Avspärrning. 

Tjänsteman i reaktorberedskap 
(RB) 

SSM har förutom Tjänsteman i beredskap (TiB) en 
Tjänsteman i reaktorberedskap (RB) som i det inledande 
skedet av en händelse på kärnkraftsreaktorn har kontakt 
med VHI på drabbad kärnteknisk anläggning. När staben 
inom SSM:s krisorganisation är etablerad lämnar RB över 
till kärnteknisk analysfunktion inom SSM:s 
krisorganisation. 

Transportledare  Koordinerar de transporter för alla transportslag som 
aktörerna behöver göra för att stödja utrymningsförloppet. 
Håller kontakt med expertmyndigheter och 
transportföretag. Svarar även för att uppsamlingsplatser 
för utrymmande blir upprättade. 

Transportledare med arbetsgrupp Koordinerar de transporter för alla transportslag som 
aktörerna behöver göra för att stödja utrymningsförloppet. 
Håller kontakt med expertmyndigheter och 
transportföretag. 

Uppsamlingsplats Plats dit utrymmande kan bege sig för att få hjälp med 
transport ut ur utrymningsområdet. 

Uppsamlingsplatsansvarig Ansvarar för en uppsamlingsplats för utrymmande och 
befinner sig där. 

Utrymning Förflyttning av människor ut ur ett riskområde för att 
skydda och rädda liv och hälsa. 

Utrymningsledare Utsedd person som samordnar verkställandet av ett 
utrymningsbeslut 

Utrymningsområde Område som omfattas av utrymning 
Utrymningsplats Plats, utanför riskområdet som upprättas för information, 

sanering, samordning av transporter med mera 
Utrymningsplatsansvarig Ansvarar för en utrymningsplats och befinner sig där. 
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Utrymningssäkerhetsansvarig Koordinerar säkerhetsfrågor för hela utrymningsförloppet 
och vara kontaktpunkt för dessa frågor i 
utrymningsfunktionen. 

Utrymningsväg Utrymningsvägar används av samtliga utrymmande och 
leder endast ut ur utrymningsområdet. 

Utrymningszon i en tätort Utrymningszoner är ett sätt att inom en tätort fördela 
belastningen på vägar, järnvägar och annan infrastruktur 
genom att dela in en tätort i zoner och anvisa olika vägar 
för olika zoner. 

Vakthavande ingenjör (VHI) Jourfunktion för högsta beslutsfunktion på kärnkraftverket 
som kan inställa sig i kontrollrummet på drabbad 
kärnkraftsreaktor inom 15 minuter från inkallning. VHI:s 
uppgift är att stötta skiftchefen i kontrollrummet och 
klassificerar händelsen utifrån givna larmkriterier. VHI ska 
inom en timme avlägga rapport till Tjänsteman i 
reaktorberedskap (RB) på SSM. VHI ska även, vid en 
händelse med en viss signifikans, kontakta TiB på berörd 
länsstyrelse. 

Veterinär med arbetsgrupp För att kunna handlägga djurfrågorna är det lämpligt att ha 
med en utbildad veterinär (eller annan djurkunnig) som 
rådgivare för olika djurrelaterade frågor 

Återflyttning Återvändande till utrymt område sedan myndigheter 
upphävt förbud att vistas i området 

Åtgärdsnivå Åtgärdsnivå är ett värde på en mätbar storhet (till exempel 
dosrat) kopplad till en viss strålskyddsåtgärd som när det 
överskrids eller förväntas överskridas innebär att 
strålskyddsåtgärden i de flesta fall bör vidtas. 
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10.14  Bilaga 14 – Bemötande av remissvar 
 
Inom ramen för det genomförda projektet och det tillhörande 
planeringsunderlaget ”Införande av förändrade beredskapszoner – 
planeringsunderlag för vidare arbete med beredskapsplanering” har inkomna 
remissvar hanterats. Underlaget som remitterats har skickats till de aktörer som 
anses beröras av implementeringsarbetet, och vidare, vid en eventuell 
kärnkraftsolycka på något av de svenska kärnkraftverken.  
 
I detta underlag finns en sammanfattande beskrivning av hur de inkomna 
remissvaren har hanterats. Eftersom flera av de inkomna svaren är av liknande 
karaktär kommer inte var och ett av remissvaren att bemötas, istället kommer 
det i detta underlag finnas en övergripande beskrivning med utgångspunkt i 
några olika teman som genomsyrat de olika remissvaren. 
  
Övergripande om hur remissvaren omhändertagits 
Inkomna remissvar har efter genomförd remissrunda beretts av 
projektledningen och delprojektansvariga. Därefter har remissvaren arbetats in 
i det slutgiltiga planeringsunderlaget och beslutats av projektägaren. 
Remissvaren har hanterats systematiskt och ett övervägande har gjorts utifrån 
de inkomna remissvaren.  
 
Ett projekt som har genomförts eller ska genomföras? 
Det underlag som skickats ut på remiss utgör resultatet av det projekt som 
genomförts av kärnkraftlänsstyrelserna (Halland, Kalmar, Uppsala) i 
samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt 
Strålsäkerhetsmyndigheten. Texten ska utgöra ett planeringsunderlag som ska 
ligga till grund för fortsatt arbete med beredskapsplanering inom 
kärnkraftslänen men ska även kunna användas av aktörer som berörs av eller 
påverkas vid en kärnkraftsolycka. Vidare finns behov av att underlaget ska 
anpassas utifrån regionala förhållanden. Beredskapsutveckling kommer 
fortlöpa efter att rapporten har tagits fram och kan på sikt komma att förändras 
utifrån underlaget i rapporten. 
 
Roller och ansvarsfördelning  
I flertalet inkomna remissvar har frågan om roller och ansvarsfördelning 
uppmärksammats. Frågan om roller och ansvar är viktig för att skapa en god 
beredskapsplanering. I det framtagna planeringsunderlaget finns i viss 
utsträckning beskrivningar kring roller och ansvar. I det fortsatta arbetet med 
framtagande av beredskapsplaner behöver en dialog fortlöpa mellan olika 
berörda aktörer rörande frågan om roller och ansvar.  
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Finansiering av arbete rörande kärnenergiberedskapen 
Frågan om finansiering rörande arbete med frågor inom kärnenergiberedskapen 
har uppmärksammats. Projektet har inte omhändertagit frågan då ansvaret för 
vilken finansiering olika aktörer ska ersättas med för arbete inom området inte 
faller på kärnkraftslänsstyrelserna utan är styrt utifrån Lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor och Förordning (2003:779) om skydd mot olyckor med 
tillhörande förordning. 
 
Remissvar som behöver hanteras vidare vid fortsatt arbete 
Flertalet inkomna remissvar har berört frågor som inte varit inom ramen för det 
genomförda projektet och det tillhörande planeringsunderlaget eller inte funnits 
utrymme att hantera inom detta projekt. Trots det är frågorna viktiga att hantera 
vidare i det fortsatta implementeringsarbetet inom respektive kärnkraftslän.  
 
Det finns därför ett antal kommentarer från inkomna remissvar som inte 
hanterats i rapporten. De kommer istället hanteras vidare vid framtagande av 
beredskapsplaner och övrigt implementeringsarbete inom respektive 
kärnkraftslänsstyrelse. 
Här nedan redovisas exempel på sådana frågor: 

o Samverkan och fastställande av exakt gränsdragning av beredskapszoner 
och planeringszon, inkluderat zoner över havet 

o Förankring av beredskapsplaner i kommunstyrelserna innan 
beredskapsplaner inom respektive kärnkraftslänsstyrelse fastställs 

o Tydliggörande av samverkansbehov och tidsplan från respektive 
kärnkraftslänsstyrelse vid fortsatt arbete med framtagande av 
beredskapsplaner. 

o Omhändertagande av olika perspektiv och fördjupningar, som 
exempelvis 
 samarbete inom ramen för totalförsvar/civilt försvar 
 strålskydd för arbetstagare vid radiologiska nödsituationer 
 livsmedelsproduktion och dricksvattenproduktion  
 larmkedjan vid larm på kärnkraftverket 
 Samverkan och ledning på regional nivå 
 Samverkan kring en gemensam linje rörande personsanering och 

kontaminationskontroll 
 Utökad detaljeringsgrad inom beredskapsplaneringen, exempelvis 

utrymningsplaneringen, information och kommunikation 
 Hantering av ett senare skeden i olyckan, exempelvis sanering 
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Övergripande beskrivning
Energi är ett av våra största kritiska beroenden 
och av de energityper som finns tillgängliga 
idag är vårt beroende av el störst. Elen behövs 
exempelvis för dricksvattenproduktion, 
avloppshantering, produktion, distribution 
och försäljning av drivmedel, mediciner och 
livsmedel men även för att våra informations
system ska fungera och för att vi ska kunna 
kommunicera med varandra. I det här kapitlet 
avses energi vara något som möjliggör olika 
aktiviteter, till exempel produktion av värme 
eller kyla samt logistik och kommunikation. 

Energin omvandlas till olika energibärande 
produkter som sedan används för olika ända
mål, till exempel el, värme eller drivmedel. 

Det kan ske via privata internationella före
tag, statliga internationella, nationella och 
kommunalt ägda bolag. Alla producenter och 
kunder är dessutom beroende av komplexa 
distributionssystem som oavsett energislag 
ofta sträcker sig över stora delar av världen. 
El säljs och köps genom bi och multilaterala 
avtal, drivmedel transporteras med fartyg 
och lastbilar och gas distribueras bland annat 
med pipelines genom flera ekonomiska zoner. 
Energi kan vara ett lands säkerhetspolitiska 
instrument (energiproducenter kan exempel
vis utöva påtryckningar på kunder för att 
uppnå politiska mål) och dess produktion 
och distribution kan påverkas av olyckor och 
antagonistiska hot. 
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Ansvar och roller
Kommunens ansvar för 
energi
Ansvaret för den här frågan kan ha två 
perspektiv: 

1. Kommunal energiproduktion och 
-distribution. Har kommunen eller 
kommunens koncern eldistribution 
och elproduktion i sin organisation 
ställs krav enligt bland annat ellagen 
(1997:857) och elberedskapslagen 
(1997:288) på hur den verksam
heten ska bedrivas och hur leverans
säkerheten ska tryggas. I ellagen och 
elberedskapslagen ställs utifrån vissa 
förutsättningar krav på att en risk och 
sårbarhetsanalys ska göras.

2. Kommunalt energiberoende. Kom
munen eller kommunens koncern har 
alltid ett ansvar för att upprätthålla 
samhällsviktig verksamhet enligt ett 
antal lagar, även vid samhälls störning: 
socialtjänstlagen (2001:453), livs
medelslagen (2006:804), skollagen 
(2010:800), lagen (2006:412) om 
allmänna vattentjänster etc.) I lagen 
(2006:544) om kommuners och 
regioners åtgärder inför och vid extra
ordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (LEH) ställs krav på att 
kommunerna bland annat ska göra en 
risk och sårbarhetsanalys.

Kommuner ska enligt kommunallagen 
(2017:725) 2 kapitlet ”[…] själva ha hand 
om angelägenheter av allmänt intresse som 
har anknytning till kommunens [...] om
råde […]”. Inte sällan hanteras en kommuns 
energi frågor av ett hel eller delägt kommunalt 

bolag enligt ellagen (1997:857) 7 kapitlet 
med stöd av kommunallagen (2017:725) som 
enligt 10 kapitlet ger möjlighet att överlåta 
kommunala angelägenheter till annan. 

Kommunala bolag har ofta en annan typ av 
styrning än förvaltningar, varför det är viktigt 
i styrdokumentet att tydligt ange den över
gripande styrningen av kommunens egna 
energi bolag. Detta kompletteras lämpligt
vis med ytterligare styrningar i till exempel 
företags policy och ägardirektiv, så att ansvars
fördelningen är tydlig vid en samhällsstörning.

Det är viktigt att kommunen redan i plan
processen tar ansvar för energifrågan för att 
säkerställa energileverans till nuvarande och 
kommande verksamheter. 

Energiförsörjningen är i vida mening att 
betrakta som en samhällsviktig funktion. 
En samhällsstörning som innefattar energi
försörjningen riskerar att påverka hela sam
hället, från den enskilde invånaren till andra 
i sin tur energiberoende samhällsviktiga verk
samheter och näringsliv. Hur stora konsekven
serna blir har att göra med vilka förebyggande 
och förberedande åtgärder som vidtagits. För 
att hantera en svår situation, med exempel
vis ett avbrott i energiförsörjningen, bör 
analys och planeringsarbete bedrivas utifrån 
de samhälls viktiga verksamheter som bedrivs 
inom kommunens geografiska områdes ansvar. 
Det är därför vikigt att frågan om energibehov 
beaktas redan i planprocessen. 

Sju samhällsviktiga tjänster, varav energi är 
en, omfattas även av NISdirektivet (Network 
and Information Security) och tillhörande 
svensk lag (2018:1174) om informations
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säkerhet för samhällsviktiga och digitala 
tjänster som kräver att ”leverantörer av sam
hällsviktiga tjänster ska göra en riskanalys som 
ska ligga till grund för val av säkerhetsåtgärder 
enligt 13 och 14 §§. I analysen ska det ingå 
en åtgärdsplan. Analysen ska dokumenteras 
och uppdateras årligen”. I dagens NISdirektiv 
ingår inte värmesektorn. EUkommissionen 
arbetar med ett nytt direktiv där värmeförsörj
ningen föreslås ingå. Detta direktiv beräknas 
träda i kraft under 2021.

Målet med NISdirektivet och den svenska 
lagstiftningen är att leverantörer ska bli bättre 
på att förebygga och hantera störningar i nät
verks och informationssystem. Både leveran
törer av samhällsviktiga tjänster och digitala 
tjänster ska rapportera incidenter till MSB. 
Genom incidenthantering kan MSB stödja 
hanteringen av incidenten samt upprätta en 
lägesuppfattning kring större itincidenter 
i Sverige. En kommunal förvaltning, ett 
kommunalförbund eller ett kommunalt bolag 
kan – beroende på antal och typ av kunder – 
omfattas av NISdirektivet.

Vidare kräver säkerhetsskyddslagen 
(2018:585) att ”den som bedriver säkerhets
känslig verksamhet ska utreda behovet av 
säkerhets skydd (säkerhetsskyddsanalys)”. 
Med anledning av samhällets energiberoende 
är det viktigt att kommunala energiprodu
center och distributörer uppfyller denna lag
stiftning. Omfattningen av säkerhetsskyddet 
framgår i kommunens eller det kommunala 
energibolagets egna säkerhetsskyddsanalys. 

Sammanfattningsvis är eldistribution den del 
av energisektorn som är mest styrd genom 
lagkrav, bland annat av ellagen (1997:857) 
som säger att ett elavbrott inte får vara längre 
än 24 timmar om det inte ligger utanför el
nätsföretagets kontroll. För värme (och kyla) 
finns idag inga motsvarande lagkrav.

När det gäller naturgas finns en EU 
förordning och utifrån denna (och svenska 
författningar, lag (2012:273) och förordning 
(2012:275) om trygg naturgasförsörjning 
som kompletterar förordningen), finns en 
 nationell förebyggande åtgärdsplan och 
nationell krisplan. Utöver dessa finns även 
för eskrifter och allmänna råd från Energi
myndigheten. I dessa finns krav på natur
gasföretag samt stora förbrukare av naturgas. 
Kraven innebär bland annat att skyddade 
kunder, det vill säga hushållskunder, ska kunna   
få gas i minst 30 dagar vid störningar eller 
avbrott i leveranserna.

För olja och drivmedel finns både EUkrav 
och internationella överenskommelser om 
att varje medlemsland ska ha ett nationellt 
beredskapslager för 90 dagar (det som avses 
är 90 dagars nettoimport av olja). Det är 
näringslivet i Sverige som, enligt lagen 
(2012:806) om beredskapslagring av olja, är 
skyldiga att hålla med dessa lager och Energi
myndigheten är tillsynsmyndighet. 

För en kommun innebär detta att man 
behöver vidta åtgärder för att säkra den egna 
drivmedelstillgången, till exempel genom att 
skriva robusta avtal med leverantören utifrån 
det egna verksamhetsansvaret. Dessa behö
ver utformas så att de är tydliga och giltiga 
även vid extraordinära händelser och höjd 
beredskap, dock måste behoven balanseras 
eftersom den här typen av avtal sannolikt 
kommer att vara kostnadsdrivande. 

Läs mer 

”Direktiv 2009/119/EG om skyldig-
het för EU-länderna att inneha 

minimilager av råolja och/eller petroleum-
produkter”. EU 2017. 

”Beredskapslagring av olja – Den globala 
oljelagringens betydelse och utveckling”. 
Energimyndigheten. 2006.

”Vägledning för kommunens arbete med 
styrdokument”. MSB.2019-2022.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0119
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0119
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0119
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0119
https://rib.msb.se/filer/pdf/28810.pdf
https://rib.msb.se/filer/pdf/28810.pdf
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Länsstyrelsens roll
Länsstyrelsen har ett regionalt geografiskt 
områdesansvar enligt länsstyrelsens myndig
hetsinstruktion (2017:868), förordning 
(2015:1052) om krisberedskap och bevak
ningsansvariga myndigheters åtgärder vid 
höjd beredskap samt förordning (2017:870) 
om länsstyrelsernas krisberedskap och upp
gifter vid höjd beredskap. 

Det geografiska områdesansvaret handlar 
huvudsakligen om att samordna inblandade 
aktörer avseende krisberedskap och civilt 
försvar. Ansvaret omfattar det förebyggande, 
förberedande och hanterande arbete som sker i 
ett län när en samhällsstörning berör (eller kan 
beröra) flera aktörer. Länsstyrelsens geografiska 
områdesansvar innebär dock inte att myndig
heten tar över ansvar eller uppgifter från övriga 
berörda aktörer i och/eller utanför länet.

Länsstyrelsen beslutar även om civila skydds
objekt enligt skyddslagen (2010:305) vilket 
kan användas för att öka skyddet av en kom
muns energianläggningar. Se även avsnittet 
Skydd av viktig energiinfrastruktur. 

Energimyndigheten
När det gäller området krisberedskap har 
Energi myndigheten ett övergripande ansvar 
för att det, utifrån ett helhetsperspektiv, 
skapas en förmåga i samhället att förebygga 
 sårbarheter, motstå hot och risker samt 
hantera och lindra effekter av inträffade 
 störningar och avbrott i energiförsörjningen.   
I sin instruktion ska myndigheten:

• utveckla och samordna samhällets kris
beredskap och åtgärder för höjd bered
skap inom energiberedskaps området 
och bedriva omvärldsbevakning och 
analys samt stödja andra myndigheter 
med expertkompetens inom området,

• planera, samordna och, i den utsträck
ning som regeringen föreskriver, genom
föra ransoneringar och andra regleringar 
som gäller användning av energi.

Energimyndigheten arbetar för att stärka 
samhällets krisberedskap bland annat genom 
att löpande analysera om det finns sårbar
heter, hot eller risker som allvarligt kan 
försämra förmågan att tillgodose samhällets 
behov av energi. I enlighet med MSB:s före
skrifter redovisar Energimyndigheten en risk 
och sårbarhetsanalys för hela energisektorn 
vartannat år till MSB och Regeringskansliet.

Vidare är myndigheten:

• Behörig myndighet enligt EUförord
ning 2017/1938 om åtgärder för att 
säkerställa försörjningstryggheten för 
gas, inklusive tillsyn.

• Behörig myndighet enligt EUförord
ning 2019/941 om riskberedskap inom 
elsektorn. Som behörig myndighet har 
Energimyndigheten enligt förordningen 
en rad åtaganden. Bland annat att, efter 
samråd med Svenska kraftnät, tillkänna ge 
ifall det föreligger en elkris, eller utfärda 
en tidig varning om det är risk för elkris.

• Ansvarig för löpande hantering av 
beredskapslager enligt lagen (2012:806) 
om beredskapslagring av olja (besluta 
om och säkerställa beredskapslager 
av olja och drivmedel, rapportera 
om lager storlek enligt EUdirektiv 
2009/119/EG och IEPavtal (IEA) och 
bedriva tillsyn).

• Tillsynsmyndighet för energisektorn 
enligt lagen (2018:1174) om informa
tionssäkerhet för samhällsviktiga och 
digitala tjänster (NISlagstiftningen).

• Enligt förordning om planering för prio
ritering av samhällsviktiga el användare 
(SFS 2011:931) i samråd med MSB, 
Svenska kraftnät och andra berörda 
 aktörer, ansvarig för att vidare utveckla 
och följa upp metoden för planering 
samt utformning av dokument för 
styrel planeringen.



8 Kommunala verksamheter

Ansvar och roller

Utöver ovan förväntas Energimyndigheten 
få nytt ansvar som tillsynsmyndighet enligt 
Säker hetsskyddslagen (2018:585) vid sidan 
av Svenska kraftnäts och Strålsäkerhets
myndighetens tillsynsansvar för elförsörj
ningen. Myndigheten har även, tillsammans 
med ett 50tal andra myndigheter, enligt 
krisberedskapsförordningen (2015:1052) ett 
särskilt ansvar för krisberedskapen samt inför 
och vid höjd beredskap.

Svenska kraftnät
Svenska kraftnäts verksamhet styrs bland 
annat av regeringens instruktion och regle
ringsbrev. Svenska kraftnät är systemansvarig 
myndighet för det nationella elsystemet enligt 
kap. 8 ellagen (1997:857) och förordningen 
(1994:1806). Det nationella elsystemet sam
verkar driftsäkert så att balans inom hela eller 
delar av landet kortsiktigt upprätthålls mellan 
produktion och förbrukning av el. Svenska 
kraftnät ska verka för hög driftsäkerhet och 
tillgänglighet i elsystemen enligt av regeringen 
godkända mål.

Svenska kraftnät

• är den myndighet som ansvarar för 
att det nationella transmissionsnätet 
är säkert, miljöanpassat och kostnads
effektivt. Svenska kraftnät styr, över
vakar och bygger ut transmissionsnätet 
för att möta behoven av anslutningar 
mot elproducenter och elkonsumenter. 
Transmissionsnätet består av ledningar 
med en spänning om 220 eller 400 kilo
volt (kV) och även ledningar för hög
spänd likström. Den höga spänningen 
gör nätet passande för att överföra 
mycket el med relativt låga förluster.

• har regeringens uppdrag att arbeta för 
att handeln med el kan ske så smidigt 
som möjligt, och i fri konkurrens, både 
inom Norden och med andra länder i 
Europa.

• är elberedskapsmyndighet enligt 
elberedskapslagen (1997:288) och 
förordning (1997:294). Ansvarar för att 
upprätta den nationella risk och sårbar
hetsanalysen inom elsektorn.

• är säkerhetsskyddsmyndighet inom 
elförsörjningen enligt säkerhetsskydds
lagen (2018:585) och säkerhetsskydds
förordningen (2018:658).

• är tillsynsvägledande myndighet för 
dammsäkerhet enligt miljötillsyns
förordningen (2011:13). 

Svenska kraftnät har, tillsammans med ett 
50tal andra myndigheter, enligt krisbered
skapsförordningen (2015:1052) ett särskilt 
ansvar för krisberedskapen samt inför och vid 
höjd beredskap. 

Svenska kraftnät är bevakningsansvarig 
myndighet inom elsektorn. Svenska kraftnät 
ska se till att den svenska elförsörjningen har 
beredskap i krissituationer. Det avser bland 
annat att förebygga störningar genom att 
höja beredskapen inom teknik, kommuni
kation och fysiskt skydd samt utbildning 
och utgivande av föreskrifter riktade till 
elbranschen.

Nationell reparationsberedskap
Svenska kraftnät har skapat en nationell 
reparationsberedskap och förstärknings
resurser för transmissions och regionnät.  
I beredskapen ingår materiel, utrustning, 
fordon och utbildade resurser för både trans
mission och regionnät. Det går till exempel 
att bygga tillfälliga ledningar förbi drabbade 
ledningssektioner eller ersätta enstaka stolpar 
som inte fungerar.

Beredskapsmateriel för regionnät är till
gängligt för utlåning för distributionsnät. 
Verksamhetsutövare inom elproduktion, 
eldistribution och elhandel kan låna bered
skapsmateriel utan kostnad, däremot betalar 
användaren omkostnader så som transport 
och drivmedel. Användaren ska även betala 
för skadat eller förkommet materiel samt för 
förbrukningsmaterial. Avrop av beredskaps
materiel vid störning eller svåra påfrestningar 
får inte genomföras av entreprenörer utan ska 
genomföras av elaktören själv. 
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Materiel som anskaffats med elberedskaps
medel får enbart användas i samband med 
störningar eller till beredskapshöjande 
utbildningar och övningar. Under särskilda 
omständigheter där statliga förstärknings
resurser kan krävas kan andra statliga myn
digheter hemställa om att få låna relevant 
förstärkningsmateriel.

Materielen ska bara användas vid svåra 
påfrestningar i samhället eller till bered
skapshöjande övningar. På förfrågan kan 
utrustningen avropas hos Svenska kraftnät 
av företag inom elförsörjningen. Lånet av 
beredskapsmateriel är kostnadsfritt men an
vändaren betalar omkostnader som transport 
och drivmedel. 

Det finns också tre stycken mobila fördel
ningsstationer som ägs av Svenska kraftnät 
och förvaltas av Vattenfall Eldistribution 
(Bamse), E.ON (Skalman) och Ellevio 
 (Vargen). Dessa stationer kan vid en sam
hällsstörning även avropas av andra elnäts
företag i Sverige.

Utöver detta har Svenska kraftnät avtal med 
ett flertal frivilliga försvarsorganisationer som 
Frivilliga Automobilkåren, Bilkåren, Frivilliga 
radioorganisationen och Frivilliga flygkåren. 
Frivilliga radioorganisationen har till exempel 

bemanningsansvar för Mobilt Lednings och 
Sambandsstöd (MOLOS) vars uppgift är att 
skapa säkert samband för röjningsgrupper.

Beredskapsresurser i form av MOLOS finns 
utlokaliserade på 7 orter, en per elsamverkans
område. För talkommunikation finns Rakel
mobiler och satellittelefoner att låna. Vid 
utlåning av Rakel kan MOLOSpersonal vara 
behjälplig med sambandsplanering, utläm
nande av material och enklare instruktioner.

Energimarknads
inspektionen
Energimarknadsinspektionen arbetar med 
att utveckla marknadsfunktionerna inom 
el, fjärrvärme och naturgasområdena, bland 
annat för att säkra balansen mellan ekonomi, 
miljö och trygghet i energiförsörjningen. 
Myndigheten ser till att svenska energiföre
tag följer lagar och regler och ansvarar för 
tillståndsprövning för el och gasnät. 

Energimarknadsinspektionen är med i ut
vecklingen av energimarknaderna nationellt 
och internationellt och bidrar till aktiva och 
medvetna energikonsumenter. Myndigheten 
har även föreskriftsrätt för risk och sårbar
hetsanalyser och åtgärdsplaner för leverans
säkerhet i elnäten.
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Säkerhetspolisen
Säkerhetspolisen är säkerhetsskyddsmyndighet 
för kommuner enligt säkerhetsskyddslagen 
(2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen 
(2018:658). Det innebär att arbetet med 
säkerhetsskydd inom energiförsörjningen om
fattas av två tillsynsmyndigheter när det gäller 
säkerhetsskydd. Utöver detta ger Säkerhets
polisen ut ett flertal vägledningar som stöd för 
arbetet med säkerhetsskydd och genom sin 
årsbok ger de även ut en allmän övergripande 
beskrivning av antagonistiska hot. 

Säkerhetspolisen har, tillsammans med ett 
50tal andra myndigheter, enligt krisbered
skapsförordningen (2015:1052) ett särskilt 
ansvar för krisberedskapen samt inför och vid 
höjd beredskap.

Läs mer 

”Vägledning: Introduktion till säker-
hetsskydd”. Säkerhetspolisen. 2019.

”Vägledning: Säkerhetsskyddsanalys”. 
Säkerhetspolisen. 2019.

”Vägledning: Informationssäkerhet”.  
Säkerhetspolisen. 2019.

”Vägledning: Fysisk säkerhet”. Säkerhets-
polisen. 2019.

”Vägledning: Personalsäkerhet”. Säkerhets-
polisen. 2019. 

”Vägledning: Säkerhetsskyddad upphand-
ling”. Säkerhetspolisen. 2019.

Nationella nätverk för energi 
och energiberedskapsfrågor
Energiföretagen är energibranschens bransch
organisation som samlar företag som produ
cerar, distribuerar, handlar med och lagrar 
energi. Den främsta uppgiften är att skapa 
goda affärsmässiga villkor för medlemmarna, 
men även att bidra till att skapa konkurrens
fördelar, att garantera hög säkerhet i energi
leveransen och att utgöra grunden för att 
Sverige ska stå starkt och leda utvecklingen 
mot ett hållbart samhälle.

Energiföretagen har även etablerat sju el
samverkansområden i Sverige. Ledningen 
för dessa samverkansområden består av en 
ordförande och sju till tretton ledamöter från 
branschföretagen i området, representanter 
från Energiföretagen Sverige och från Svenska 
kraftnät. Energiföretagen driver även Elsam
verkansportalen och SUSIE (ett nationellt 
webbaserat verktyg som används för att 
underlätta samverkan mellan elnäts företag 
under störningar inom elförsörjningen) till
sammans med Svenska kraftnät. 

Läs mer 

”Elsamverkansportalen”. Energi-
företagen. 2019. 

https://www.elsamverkan.se/media/12232/elsamverkans-roll-och-uppgift.pdf
https://www.elsamverkan.se/media/12232/elsamverkans-roll-och-uppgift.pdf
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Energiberedskapsplanering
Energiproduktion och distribution är att 
betrakta som både samhällsviktig verksamhet 
och viktigt för totalförsvaret. En situation som 
omfattar störningar eller avbrott i energiförsörj
ningen riskerar att påverka alla typer av verk
samheter i en kommun. För att kunna hantera 
störningar – eller avbrott – bör det i förväg 
finnas en planering. Planeringen kan exempel
vis innefatta arbetsrutiner, krisorganisationens 
bemanning, kontaktlistor etc. Planeringen görs 
lämpligtvis inom ramen för kommunens arbete 
med kontinuitetshantering. 

Kontinuitetshantering handlar om att planera 
för att upprätthålla sin verksamhet på en tole
rabel nivå, oavsett vilken störning den utsätts 
för, till exempel när personalen inte kommer 
till jobbet, lokalerna inte går att använda, 
 leveranser av viktiga varor och tjänster inte 
når oss eller vi drabbas av ett strömavbrott.

En åtgärdsplan för störningar eller avbrott i 
energiförsörjningen innebär att prioritering 
av samhällsviktiga verksamheter måste göras 
och att en plan för reservalternativ måste tas 
fram innan det inträffat en störning. En för
utsättning för en sådan plan är att det finns 
kännedom om hur länge de olika verksam
heterna kan fungera acceptabelt utan en viss 
typ av energiförsörjning. 

Planeringen bör dels utgå från kommunens 
verksamhetsansvar, dels utgå från kom
munens geografiska områdesansvar, vilket 
innebär att kommunen har ett ansvar att 
verka för samordning mellan olika aktörer i 
kommunen gällande olika typer av samhälls
störningar.

Det geografiska områdesansvaret innebär 
inte att kommunen tar över en annan  aktörs 
ansvar. Kommunen ska alltså se till att det 
finns möjlighet för aktörer som bedriver 
samhällsviktig verksamhet inom kommu
nens geografiska område att samverka även i 
vardagen. Denna samverkan kan exempelvis 
möjliggöras genom lokala eller lokalregionala   
samverkans och samordningsråd för att knyta 
samman aktörer som har ömsesidigt beroende 
av varandra. 

I dessa råd (eller utifrån egna särskilda 
 behov) bör samverkan ske med repre
sentanter från frivilligorganisationer, energi
producenter och  leverantörer, regionala och 
nationella aktörer med verksamhet inom 
det geografiska området samt kommunal 
räddningstjänst och beredskaps personal. 
De lokala förutsättningarna avgör urvalet 
av samverkansaktörer och med bakgrund i 
kommunens RSA kan dessa identifieras och 
sammanställas i en samverkansmatris.

Läs mer 

”Samverkan och ledning, vägledning 
för lokal ISF – 10 steg på vägen till 

en lokal ISF”. MSB. 2019.

https://www.msb.se/sv/publikationer/10-steg-pa-vagen-till-en-lokal-isf--samverkan-och-ledning-vagledning-for-lokal-isf/
https://www.msb.se/sv/publikationer/10-steg-pa-vagen-till-en-lokal-isf--samverkan-och-ledning-vagledning-for-lokal-isf/
https://www.msb.se/sv/publikationer/10-steg-pa-vagen-till-en-lokal-isf--samverkan-och-ledning-vagledning-for-lokal-isf/
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Planeringen måste även omfatta kommunika
tion till allmänheten före, under och efter en 
sammhällsstörning. 

• Före för att allmänheten ska veta hur de 
ska anpassa sin hemberedskap och hur 
de ska göra för att få mer information 
om händelsen.

• Under samhällsstörningen för att hålla 
allmänheten informerad om situationen. 

• Efter för att allmänheten ska ha känne
dom om vilka åtgärder som vidtas 
för att till exempel förhindra en ny 
samhälls störning eller var och hur 
eventuell ersättning ska sökas. 

Om allmänheten har god förmåga att hantera 
konsekvenser av en störning eller ett avbrott i 
energiförsörjningen belastas offentliga institu
tioner mindre och kan därför fokusera mer på 
dem som verkligen behöver hjälp, exempel vis 
äldre och sjuka.

RSA:n är ett av de underlag som kan an
vändas för att identifiera vilka händelser 
som kan tänkas inträffa i kommunen. 
Andra under lag kan till exempel vara erfaren
heter från tidigare inträffade händelser eller 
 övningar. När det gäller energiförsörjningen 
kan även händelser utanför kommunen 
påverka leveranserna, vilket ställer krav på 
kommunens kontinuitets hantering. 

Reservkraft
Reservkraft möjliggör fortsatt drift av el bero
ende verksamhet vid ett elavbrott. Grunden 
i arbetet (identifiering och prioritering av 
behov av elförsörjning) görs i RSA arbetet, 
där åtgärdsbehov definieras och beskrivs i de 
styrdokument som kommunfullmäktige ska 
besluta om. Det finns en handbok som be
skriver anskaffningsprocessen för reservkraft. 
Handboken togs fram gemensamt av fem 
myndigheter, däribland Energimyndigheten, 
och innehåller följande steg: 

• Behovsanalys

  Risk och sårbarhetsanalys
  Kunskapsuppbyggnad

• Projektering

  Förstudie
  Bränsleförsörjningsplan
  Transportplan
  Personalplanering

• Anskaffning

  Upphandlingsunderlag
 ˏ Informationssäkerhet
 ˏ Administrativa föreskrifter
 ˏ Teknisk beskrivning

  Utvärdering av anbud
  Tilldelningsbeslut
  Installation
  Inkoppling 

• Underhåll (i ett vidare begrepp, syftande 
till att säkerställa funktionalitet)

  Rondering
  Preventivt underhåll
  Driftprov
  Utbildning av personal
  Övning

Utöver detta bör även följande göras när 
reservkraft används:

• Dokumentation av användandet
• Utvärdering av användandet

Läs mer 

För mer information om 
reservkrafts processen se: 
www.msb.se/reservkraft

Det finns även företag som specialiserat 
sig på att ansvara för hela processen vid ett 
elbortfall – allt från beredskapsplanering till 
installation och driftsättning av reservkraft på 
samhällsviktiga verksamheter. Om en kom
mun väljer detta alternativ är det viktigt att 
undersöka den faktiska leveranssäkerheten, 
det vill säga under vilka förutsättningar gäller 
avtalet och under vilka förutsättningar kan 
företaget faktiskt leverera tjänsten?

http://www.msb.se/reservkraft
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Läs mer 

”Reservkraft”. MSB. 2019. [Hämtat 
2020-01-10].

”Bränsleförsörjning av många utspridda 
reserv kraftverk”. Energimyndigheten. 2007.

”Reservelverk vid el- och värmeavbrott”. 
Energimyndigheten. 2007.

”Åtgärder för gamla och sjuka vid omfattande 
el- eller värmeavbrott”. Energimyndigheten. 
2007.

”Bränsleförsörjning av många utspridda 
reserv kraftverk”. Energimyndigheten. 2007. 

”Värmeavbrott – En guide till hur kommuner 
kan lindra en värmekris”. Energimyndigheten. 
2009.

”Vägledning för krishantering inom elförsörj-
ningen”. Svenska kraftnät. 2014. 

Drivmedel
Dagens drivmedel innehåller i regel biolo g
iska  tillsatser för att minska klimatutsläppen 
(reduktionsplikten). Dessa ämnen gör att 
det inte går att lagra drivmedlen, exempelvis 
vanlig diesel, under en längre tid. Även om 
vi har en väl fungerande reservkraftsprocess 
måste vi alltså se till att vi har drivmedel som 
går att lagra en längre tid. I detta samman
hang är det viktigt att kommunen balanserar 
sina miljöambitioner med behovet av att 
upprätthålla en god energiberedskap för den 
egna verksamheten. Här kan man även lyfta 
fram exempelvis syntetiskt framställd diesel 
(HVO) som alternativ till diesel med bio
tillsatser, eftersom dessa har bättre lagrings
beständighet. Det är viktigt att kommunen 
i sin omställning till fossilfrihet bevakar sina 
kontinuitetsplaner och säkerställer behov av 
drivmedel till sin samhällsviktiga verksamhet. 
Detta gäller inte minst laddningsmöjligheten 
för elbilar vid elavbrott.

Det är viktigt att kommunen inventerar 
 behovet av drivmedel till den egna samhälls
viktiga verksamheten och utifrån detta tar 
fram en drivmedelsförsörjningsplan. Denna 
kan till exempel omfatta: 

• avtal med drivmedelsbolag för kontinu
erlig drivmedelspåfyllnad, 

• mindre lokala drivmedelslager,
• fordon som kan transportera små 

mängder drivmedel,
• utbildad personal i transport av farliga äm

nen och inte minst god lokalkännedom.

Drivmedlet måste också vara anpassat till 
den motor det ska driva samt för hur länge 
det ska lagras. Det gör att upphandlingen av 
drivmedel till kommunens reservelverk kan 
behöva ha andra krav än det som upphand
las till fordonsflottan, eftersom det som 
används till fordon i regel omsätts snabbare 
och därmed inte behöver lagras lika länge. 
Kontrollera alltid detta med tillverkaren 
innan ett drivmedel byts ut.

Särskilt regelverk för hantering av brand
farliga vätskor och gaser finns under lagen 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva 
varor (LBE). Där ingår bland annat före
skrifter om tillstånd till hantering (MSBFS 
2013:3), om hantering av brandfarliga vätskor 
(SÄIFS 2000:2), om hantering av brand
farlig gas och brandfarliga aerosoler (MSBFS 
2020:1), om explosionsfarlig miljö vid hante
ring av brandfarliga gaser och vätskor (SRVFS 
2004:7) samt om cisterner med anslutna 
rörledningar för brandfarliga vätskor (MSBFS 
2018:3). Brandfarliga vätskor är vätskor med 
flampunkt upp till och med, men inte över, 
+100 grader C (MSBFS 2010:4).

Diesel 
MK1 B0 (fossil diesel utan rapsinblandning) 
har lång (flera år) lagringstid. Det kräver så
ledes inte särskilt hög omsättning på det egna 
lagret/i den egna tanken.

MK1 B7 (fossil diesel med rapsinblandning) 
har en rekommenderad lagringstid på ett år. 
Det kräver att allt bränsle på det egna lagret/i 
den egna tanken omsätts inom 12 månader. 

Biodiesel 100 (rapsdiesel) har en rekommen
derad lagringstid på ett år. Det kräver att allt 
bränsle på det egna lagret/i den egna tanken 
omsätts inom 12 månader.

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/samhallets-funktionalitet/reservkraft
https://www.energimyndigheten.se/trygg-energiforsorjning/kunskapsstod-till-offentlig-sektor/strategi-for-att-lindra-en-varmekris/
https://www.energimyndigheten.se/trygg-energiforsorjning/kunskapsstod-till-offentlig-sektor/strategi-for-att-lindra-en-varmekris/
https://www.svk.se/siteassets/sakerhet-och-hallbarhet/elberedskap/dokument/vagledning-for-krishantering.pdf
https://www.svk.se/siteassets/sakerhet-och-hallbarhet/elberedskap/dokument/vagledning-for-krishantering.pdf
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HVO (biodiesel som i stort sett är identisk 
med fossil diesel) har lång (flera år) lagrings
tid. Det kräver således inte särskilt hög om
sättning på det egna lagret/i den egna tanken.

Diesel har även olika köldegenskaper, vilket 
påverkar hur den kan lagras utifrån de lokala 
förutsättningarna. Beroende på dieselns 
sammansättning kan lagringstankarna behöva 
vara konstruerade på olika sätt. 

Bensin
Bensin 95/98 har rekommenderad lagringstid 
på mellan 12 (ej helt tillslutet kärl) och 18 
(helt tillslutet kärl) månader. Kräver att allt 
bränsle på det egna lagret/i den egna tanken 
omsätts inom 12–18 månader.

Etanol E85 
Lagringstiden är beroende av hur den lagrats 
och var det lagrats. E85 är väldigt hygro
skopiskt vilket betyder att den tar upp vatten 
genom bland annat fukten i luften. 

Biogas
Biogas (metan) förvaras flytande genom att 
den kyls ner. Lagringsförmågan är avhängt 
möjligheten att kyla gasen till 160 grader C 
under längre tid. Det krävs alltså ytterligare 
energi för att lagra biogas. Det är emeller
tid inte energieffektivt att lagra biogas som 
flytande biogas under en längre tid. Det 
fungerar vid en kontinuerlig förbrukning 
men vid en lagring kommer det att vara för 
stort värmeläckage som innebär avblåsning av 
biogas eller kontinuerlig kylning av gasen.

Vätgas
Vätgas används som en metod för att lagra 
energi, framför allt från sol och vindkraft. 
Vätgasen lagras genom att den komprimeras 
vid 200–700 bar eller som biogasen omvand
las till flytande form vid 250 grader C. 

Flis och pellets
Flis och pellets kan enkelt förklarat lagras på 
två sätt: i skog eller vid en bilväg som osönder
delat trädbränsle samt terminallagring/lagring 
vid värmeverk som flis eller pellets. Lagrings
tiden påverkas bland annat av fuktighetsgraden 
i bränslet, eftersom fukten kan bidra till att 

föroreningar binds till träet. Totalt kan det 
röra sig om lagringstider från månader till år. 
Flis och pellets används som bränsle i bland 
annat värme och värmekraftverk.

Vid långtidslagring av till exempel flis och 
pellets finns risk för självantändning, dess
utom visar erfarenheten att det vid antänd
ning kan uppstå mycket svårsläckta bränder 
som tar stora resurser i anspråk för bekämpa 
branden, som inte sällan kan pågå under flera 
dagar. Lagring av flis kräver en hantering av 
flisen för att motverka att det uppstår brand i 
lagringen, självantändning.

Både flisstackar, pelletslager, och större 
ansamling av grot (grenar och trädrester) 
kan efter en längre tids lagring självantända 
om materialet inte omsätts eller förbrukas 
tillräckligt ofta. Självantändning beror på 
en nedbrytningsprocess i trämaterialet som 
bildar värme, som kan – om inte omsättning 
sker – åstadkomma så höga temperaturer att 
materialet självantänder (glödbrand).

Avfall
Avfall utgör idag en betydande del av kraft
värmens bränslen och på vissa orter är avfall 
den helt dominernade bränsletypen för kraft
värmen. Avfallet som används kommer både 
från Sverige och från utlandet. 

Ödrift
Vid planering för elbortfall kan verksam
hetsutövaren se till att den samhällsviktiga 
verksamheten elförsöjs genom exempelvis 
ödrift. Ödrift kan ske på flera olika nivåer, 
allt från enskilda fastigheter till större områ
den.  Exempelvis kan ett enskilt hushåll med 
solceller under vissa tekniska förutsättningar 
vara sin egen ”ö”, likaså kan bostadsområden 
och rent teoretiskt även större geografiska 
områden göras oberoende av nationellt eller 
internationellt producerad el. 

Vattenkraften är till stor del en outnyttjad 
 resurs för samhällets beredskap i händelse av 
ett utslaget nationellt elnät. Ett stort antal 
vattenkraftverk kan förberedas för lokal drift 
(ödrift):
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1. Det finns omkring 1 900 småskaliga 
vattenkraftverk under 10 megawatt 
som uthålligt kan försörja samhälls
kritisk infrastruktur som vatten och 
avloppsverk, skolor, äldreboenden, 
livsmedelsbutiker, mobil och fibernät 
etc. med el. Många av dessa kraftverk 
skulle klara ödrift under flera månader 
i en händelse när det nationella elsyste
met slagits ut av exempelvis en natur
händelse eller genom antagonistisk 
påverkan.

2. De flesta kraftverk byggdes ursprung
ligen för lokal elförsörjning men 
många kan efter moderniseringar inte 
längre fungera utan el från yttre nät. 
Förmågan kan emellertid återställas 
så att även näraliggande kraftverk och 
 annan elproduktion och energilager kan 
koppla upp sig mot det lokala elnätet.

3. Ödrift kräver även att elnätsföretaget har 
en plan för prioritering av elanvändare.

För ödrift med reservkraft uppstår dock 
andra beroenden som till exempel tillgång till 
transportmedel, drivmedel etc. Nedan följer 
fyra exempel på ödrift i lite större skala.

Ludvika – ödrift med vattenkraft 
som bas
Med stöd av Energimyndigheten och Svenska 
kraftnät genomförs ett projekt för ödrift i 
Ludvika med vattenkraft och ett batterilager 
som grund. Det kommunägda vattenkraft
verket i Ludvika är på 3,5 megawatt och 
konstruerat för ödrift efter renovering. Med 
kraftverket kan prioriterad elanvändning 
försörjas med el vid elavbrott i det mellan
svenska elnätet under flera veckor. Ett 
energilager tar hand om kortvarigare avbrott 
liksom start av vattenkraftverket för uthållig 
ödrift. Möjlighet till samkörning med fler 
vattenkraftverk är tänkbar i en förlängning 
till projektet.

Läs mer 

Om krisen kommer – fossilfri ödrift i 
Ludvika

Skälleryd – ombyggnad av vatten
kraftverk för ödriftsförmåga
Kommunägda Ålem Energi anpassar sitt 
vatten kraftverk i Skälleryd för ödriftsförmåga. 
Målet är för att kraftstationen ska kunna 
leverera el till samhällskritiska funktioner som 
kommunaltekniska system, vårdcentral och 
butik vid krissituationer när elförsörjningen 
slagits ut. Anpassningen innebär samarbete 
med teknikkonsulter, tillverkare av utrustning 
för vattenkraftverk samt akademin.

Läs mer 

Länk till artikel i tidningen Barometern

Länk till examensarbete vid Uppsala universitet

Simris – sol och vind till el
EON driver inom ramen för EUprojektet 
InterFlex ett spjutspetsprojekt i byn Simris på 
Österlen. Syftet är kortfattat att undersöka möj
ligheterna till lokal och hållbar elproduktion 
och –användning, både med tillgång till stam
nätet och som ödrift. Överflödig el levereras ut 
till stamnätet och vid förbrukningstoppar finns 
ett reservkraftverk som drivs med HVO.

Läs mer 

”Direkt från Simris”. EON. 2019. 

Mariestad – el till gas
Mariestads kommun har byggt en solcells
driven vätgastankstation. Stationen är inte 
kopplad till det vanliga elnätet och hämtar 
den energi som behövs från närliggande 
solcellspaneler. Solcellspanelerna täcker en yta 
på 1 600 kvadratmeter och anläggningen har 
en kapacitet på 4 000 kilo vätgas per år (en 
”familjevätgasbil” kan dra cirka 0,8 kilo/100 
kilometer blandad körning som jämförelse).

Läs mer 

”Electrivillage Mariestad”.  
Mariestads kommun. 2019.

https://www.framtidenselsystem.se/post/video-om-krisen-kommer-fossilfri-ödrift-i-ludvika
https://www.framtidenselsystem.se/post/video-om-krisen-kommer-fossilfri-ödrift-i-ludvika
https://www.barometern.se/monsteras/krisovning-for-att-sakra-elnatet-vid-allvarliga-stromavbrott
 https://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?faces-redirect=true&aq2=%5B%5B%5D%5D&af=%5B%5D&searchType=LIST_LATEST&sortOrder2=title_sort_asc&query=&language=sv&pid=diva2%3A1331952&aq=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&dswid=-3449
https://www.eon.se/om-e-on/innovation/lokala-energisystem/direkt-fran-simris.html
https://mariestad.se/Mariestads-kommun/Foretag--Naringsliv/ElectriVillage-Mariestad.html
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Styrel
För att kunna prioritera samhälls viktiga 
elanvändare genomförs vart fjärde år 
planerings processen styrel, vilken initieras av 
Energimyndigheten. I processen samarbetar 
statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner 
och elnätsföretag för att ta fram underlag för 
prioritering av samhällsviktiga elanvändare 
vid en manuell förbrukningsfrånkoppling 
(MFK). Det är Svenska kraftnät som be ordrar 
om att en MFK behöver genomföras för att 
ytterst skydda hela elsystemet vid situation 
med effektbrist, det vill säga i situationer 
då efterfrågan på el i samhället är större än 
förmågan att producera el. De samhälls
viktiga elanvändare som ska identifieras under 
styrelplaneringen är de som är särskilt känsliga 
för elavbrott och där ett avbrott riskerar att få 
allvarliga konsekvenser för samhället. 

Omfattningen av frånkopplingen avgörs från 
situation till situation men innebär i stort 
att användare måste kopplas bort för att 
skydda elnätet. Styrelsplaneringen syftar då 
till att lindra konsekvenserna i samhället vid 
en sådan frånkoppling men är ingen garanti 
för att en samhällsviktig verksamhet inte blir 
bortkopplad. Därför måste alla samhälls
viktiga verksamheter som är beroende av 
elförsörjningen – oaktat styrelplaneringen – 
ha en egen beredskap för att kunna hantera 
konsekvenserna av ett elavbrott.

Styrel ska ses som en del av krisberedskapen, 
där dess planerade åtgärder ska bidra till 
att lindra konsekvenserna vid en samhälls
störning. För många aktörer har styrel kommit 
att utgöra en modell för annat krisberedskaps
arbete, till exempel risk och sårbarhets
analyser, nödvattenplanering, planering av 
drivmedelsförsörjning eller beredskapen kring 
trygghetspunkter för kommuninvånarna.

Grunden i planeringen är att varje enskild 
aktör utifrån sitt verksamhetsansvar identi
fierat den egna samhällsviktiga verksamheten 
(vilket gjorts i kommunens RSA enligt LEH, 
vilken med fördel kan användas som plane
ringsunderlag i styrelsarbetet). Energimyndig

hetens föreskrifter definierar samhällsviktig 
verksamhet enligt följande: ”En verksamhet 
av sådan betydelse att ett bortfall av eller en 
svår störning i verksamheten skulle innebära 
stor risk eller fara för befolkningens liv och 
hälsa, samhällets funktionalitet eller samhäl
lets grundläggande värden”. Identifieringen 
innebär i sin tur att samhällsviktiga elanvän
dare inordnas i prioritetsklasser. 

För mer information om 
styrelsprocesesen, läs: 

”Styrel – Handbok för planerings-
omgång 2019–2021”. Energimyndigheten.  
2018.

”Styrel – prioriteringar av samhällsviktiga 
elanvändare”. Energimyndigheten. 2018. 

Styrgas
Styrgas kan – liksom styrel sammanfattas 
som den planeringsprocess där länsstyrelser, 
kommuner och ledningsinnehavare sam
arbetar för att prioritera samhällsviktiga 
gasförbrukare. Resultatet av styrgasplane
ringen är de underlag som ska användas till 
ledningsinnehavarnas frånkopplingsplaner. 

Frånkopplingsplanerna ska användas i en si
tuation som innebär att systembalansansvarig 
(den som har det övergripande ansvaret för att 
balansen mellan inmatning och uttag av gas 
upprätthålls kortsiktigt) beordrar innehavare 
av naturgasledningar att begränsa eller avbryta 
överföring av naturgas till förbrukare. 

Detta kan endast göras efter det att behö
rig myndighet (Energimyndigheten) har 
tillkänna givit krisnivå. Försörjningsförord
ningen (Europaparlamentets och rådets för
ordning (EU) nr 994/2010 av den 20 oktober 
2010 om åtgärder för att trygga natur
gasförsörjningen och om upphävande  av 
rådets direktiv 2004/67/EG) ställer krav på 
att varje medlemsstat ska bygga sin krisplan 
på tre nivåer:

https://www.energimyndigheten.se/trygg-energiforsorjning/el/eleffektbrist/styrel/
https://www.energimyndigheten.se/trygg-energiforsorjning/el/eleffektbrist/styrel/
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1. Tidig varning (early warning) gäller 
när det finns konkret, seriös och till
förlitlig information om att en händelse 
sannolikt kommer att resultera i en 
avsevärd försämring av försörjnings
situationen och sannolikt kommer att 
leda till att beredskaps eller krisnivån 
kommer att aktiveras. Nivån för tidig 
varning får aktiveras genom en meka
nism för tidig varning. 

2. Beredskap (alert) gäller när ett avbrott 
i gasförsörjningen eller en exceptionellt 
hög efterfrågan på gas uppstår som 
resulterar i en avsevärd försämring av 
försörjningssituationen, men mark
naden fortfarande klarar att hantera 
avbrottet eller efterfrågan utan att icke 
marknadsbaserade åtgärder krävs. 

3. Kris (emergency) gäller när en excep
tionellt hög efterfrågan på gas uppstår, 
eller när ett allvarligt avbrott i försörj
ningen eller en annan avsevärd försäm
ring av försörjningssituationen uppstår 
och alla relevanta marknadsåtgärder 
har vidtagits men gasförsörjningen 
inte räcker till för att tillgodose den 
återstående efterfrågan på gas, så att 
icke marknadsbaserade åtgärder måste 
vidtas. Detta för att, i synnerhet, trygga 
försörjningen till skyddade kunder.

Syftet med styrgasplaneringen är att Sverige 
ska uppfylla gasförsörjningsförordningens 
krav på skydd av så kallade skyddade kunder, 
mildra samhällskonsekvenserna samt säker
ställa att gassystemet inte blir trycklöst. I 
Sveriges utgörs skyddade kunder av hushåll.

Styrgas är precis som styrel en del av kris
beredskapen och syftar bland annat till att 
mildra samhällskonsekvenserna vid en gas
bristsituation. Styrgas berör emellertid inte 
varje enskild kommun, utan bara dem som 
har verksamhet ansluten till större gasled
ningsnät, exempelvis det västsvenska natur
gassystemet.

Läs mer 

”Nationell krisplan för Sveriges  
naturgasförsörjning – enligt Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU)  
nr 994/2010”. Energimyndigheten. 2019. 

Skydd av viktig 
energiinfrastruktur
Under förutsättning att kommunen i sin 
RSA identifierat kritiska beroenden kan ett 
vidare arbete gå ut på att identifiera (framför 
allt) energiinfrastruktur som är avgörande för 
kommunens energiförsörjning, exempelvis en 
drivmedelsdepå eller en transformatorstation 
för elförsörjningen. Dessa kan sedan skyddas 
med stöd av exempelvis säkerhetsskyddslagen, 
skyddslagen och lagen om skydd mot olyckor 
enligt berörd aktörs ansvar. Det är viktigt att 
kommunen säkerställer att det finns avtal 
med distributörer som motsvarar de krav 
kommunen har på energileveranser. 

https://www.energimyndigheten.se/globalassets/trygg-energiforsorjning/naturgasforsorjning/nationell-krisplan-for-sveriges-naturgasforsorjning-2019.pdf
https://www.energimyndigheten.se/globalassets/trygg-energiforsorjning/naturgasforsorjning/nationell-krisplan-for-sveriges-naturgasforsorjning-2019.pdf
https://www.energimyndigheten.se/globalassets/trygg-energiforsorjning/naturgasforsorjning/nationell-krisplan-for-sveriges-naturgasforsorjning-2019.pdf
https://www.energimyndigheten.se/globalassets/trygg-energiforsorjning/naturgasforsorjning/nationell-krisplan-for-sveriges-naturgasforsorjning-2019.pdf
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Skyddslagen (2010:305) bidrar till att stärka 
skyddet vid en samhällsviktig verksamhet 
 genom att via lagstiftning kunna utse det 
till ett skyddsobjekt. Polisman eller särskilt 
utbildad och förodnad skyddsvakt har större 
befogenheter vid ett skyddsobjekt. Kommunen 
eller det kommunala energibolaget ansöker 
hos länsstyrelsen om att kritisk infrastruktur 
ska bli skyddsobjekt. Därefter kan skyddsvakt 
exempelvis upphandlas i ordinarie bevaknings
upphandling – dock måste den egna säkerhets
skyddsanalysen avgöra om den upphandlingen 
då ska genomföras som SUA (säkerhetsskyd
dad upphandling med säkerhetsskyddsavtal).

Vidare bör fysiska skyddsåtgärder vidtas 
för att förhindra olaga intrång eller inbrott, 
stöld, skadegörelse, sabotage, anlagd brand, 
terrorism samt hot och våld mot personal. 
Övergripande handlar det om områdesskydd, 
skalskydd, punktskydd och försåts eller 
volym skydd. Styrande för skyddet är hot
bilden och betydelseklassningen (B1–B4). 

Läs mer 

Säkerhetsskydd. Svenska kraftnät.

Kommunal värme
beredskap
Ett omfattande elavbrott vintertid kan få 
allvarliga konsekvenser för värmeförsörjningen 
i bostäder och byggnader. För att lindra de 
negativa effekter som kan drabba människor 
och byggnader behöver kommunen upprätta 
en strategi för att lindra en värmekris.

Energimyndigheten har sammanställt 
kunskaps stöd som kan fungera som vägled
ning för kommuner i arbetet med att upprätta 
strategier för att lindra värmekriser inom 
kommunens geografiska område. Anpassning 
till lokala behov och förutsättningar kan 
behövas varför kunskapsstödet ska ses som 
förslag på tillvägagångssätt. 

Läs mer 

”Strategi för att lindra en värmekris”. 
Energimyndigheten.

”Värmestugor – vägledning och goda exem-
pel”. Energimyndigheten. 2007

”När det blir el- eller värmeavbrott i ditt hem”. 
Energimyndigheten. 2019.”

”Värme i villan vid el- och värmeavbrott”. 
Energimyndigheten. 2007.

”Hur snabbt blir huset kallt vid el- eller 
värmea vbrott?” Energimyndigheten. 2007.

”Värme i lägenheten vid el- och värme-
avbrott.” Energimyndigheten. 2007.

Kunskapsstödet innehåller även information 
till allmänheten om hur man kan hantera ett 
elavbrott.

Riskkommunikation
Den årligen återkommande krisberedskaps
veckan är ett lämpligt tillfälle för att för bereda 
medborgarna på ett eventuellt energi bortfall 
(framför allt för el). Genom att olika aktörer 
kommunicerar samtidigt ökar möjligheten till 
ett genomslag hos befolkningen, vilket i sin 
tur ökar samhällets totala motståndskraft mot 
samhällsstörningar. Det är ett mycket lämp
ligt tillfälle att även använda sig av frivilliga 
försvarsorganisationer som budbärare. Det 
är viktigt att riskkommunikationen hanteras 
i vardagen för att underlätta kriskommu
nikationen vid en störning – särskilt vid 
en störning som innebär frånfall av el eller 
annan energi. I detta förberedande arbete 
måste även samverkanskontakter vid drift
störningar etableras.

https://www.svk.se/sakerhet-och-hallbarhet/sakerhetsskydd/ 
http://www.energimyndigheten.se/trygg-energiforsorjning/kunskapsstod-till-offentlig-sektor/strategi-for-att-lindra-en-varmekris/
https://www.energimyndigheten.se/trygg-energiforsorjning/nar-det-blir-el--eller-varmeavbrott-i-ditt-hem/
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RSA kopplat till energi
Enligt elberedskapslagen (1997:288) ska 
producenter och distributörer av el:

• vidta de beredskapsåtgärder som  
beslutas enligt elberedskapslagen.

• upprätta en risk och sårbarhetsanalys 
avseende säkerheten i den egna verk
samheten.

• lämna de uppgifter till Svenska kraftnät 
som de behöver för att kunna upprätta 
den nationella risk och sårbarhets
analysen inom elsektorn.

Syftet med nämnda risk och sårbarhetsanalys 
är att:

• skapa egennytta för den egna verksam
heten, till exempel i form av underlag 
för planering och beslut samt som 
underlag till myndigheters risk och 
sårbarhetsanalyser.

• främja och skapa robustare elförsörjning 
genom färre och lindrigare störningar.

• ge en samlad riskbild för elsektorn som 
helhet.

Det är lämpligt att samordna arbetet med 
ett kommunalt energiföretags RSA med den 
RSA som kommunerna ska genomföra enligt 
LEH. I denna RSA behöver en bredare ansats 
för energi tas, så att beroenden utöver el också 
beaktas. Huvudsyftet för båda aktörerna är 
att öka förmågan till kontinuitet i leveranserna 
av sina tjänster, oavsett om det är elleverans 
eller utbildning i förskola. Detta är även 
viktigt för kommuner utan eget energibolag, 
eftersom verksamhetsansvaret kvarstår. 

Delar av detta arbete måste även göras med 
räddningstjänstorganisationen, så att de vet 
vilka objekt som ska prioriteras vid olycks
avhjälpande insatser. 

Vidare tar även myndigheter fram RSA för 
den egna verksamheten, men också för sin 
sektor i de fall en myndighet verkar inom en 
sådan. Energimyndigheten gör löpande risk 
och sårbarhetsanalyser över energisektorn 
och redovisar en samlad sådan till MSB och 
Regeringskansliet vartannat år i enlighet med 
MSB:s föreskrifter. 

Stöd vid arbetet med RSA 

”Stöd i risk- och sårbarhetsanalys”.
MSB. 2019.

”Risk- och sårbarhetsanalys”. Malmö stad. 
2018.

”Vägledning för risk- och sårbarhetsanaly-
ser i elsektorn”. Svenska kraftnät. 2017.

”Upphandling till samhällsviktig verksam-
het: en vägledning”. MSB. 2018.

Risker
En risk är en händelse som kan antas på
verka en kommun och bidra med negativa 
konsekvenser på en eller flera verksamheter. 
Sannolikheten för olika risker i en kommun 
varierar givetvis. Exempel på risker som 
förekommer i de allra flesta kommuner är 
större olyckor, pandemi, extremväder, social 
oro och störningar i leveranser av it, el och 
livsmedel/vatten.

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/risk--och-sarbarhetsanalyser/stod-i-risk--och-sarbarhetsanalys/
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/risk--och-sarbarhetsanalyser/stod-i-risk--och-sarbarhetsanalys/
https://malmo.se/Sa-arbetar-vi-med.../Trygghet-och-sakerhet/Krisberedskap--sakerhet/Risk-och-sarbarhetsanalys.html
https://malmo.se/Sa-arbetar-vi-med.../Trygghet-och-sakerhet/Krisberedskap--sakerhet/Risk-och-sarbarhetsanalys.html
https://www.svk.se/aktorsportalen/elberedskap/risk--och-sarbarhetsanalys/
https://www.svk.se/aktorsportalen/elberedskap/risk--och-sarbarhetsanalys/
https://www.msb.se/sv/publikationer/upphandling-till-samhallsviktig-verksamhet--en-vagledning/
https://www.msb.se/sv/publikationer/upphandling-till-samhallsviktig-verksamhet--en-vagledning/
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För elanvändaren visar samtliga händelser 
nedan på vikten av det egna ansvaret – och 
vikten av att se till att verksamhet klarar sig 
utan elleveranser. 

Solstormar – atmosfäriska 
störningar
Solstormar är kraftiga energiutbrott på solen 
där elektriskt laddade partiklar och strålning 
slungas ut. En av de möjliga effekterna av en 
solstorm är att spänningsskillnader kan upp
stå i marken. Denna spänning driver ström
mar i järnvägar och elledningar och kan på så 
vis orsaka skador eller ge felindikeringar som 
leder till strömavbrott. Problemen blir större 
ju närmare polerna man kommer, vilket 
gör Sverige mer utsatt än kontinenten. En 
solstorm kan även påverka kortvågsradio och 
satellitkommunikation genom att signalen 
degraderas eller störs ut. Särskilt sårbara är 
satellitnavigeringssystem som tillhandahåller 
exakt tid, takt och position, till exempel GPS 
och Galileo.

Samhällets sårbarhet för solstormar ökar i 
takt med att utvecklingen går framåt och 
att beroendet av exempelvis elektricitet och 
satellittjänster blir större. De flesta solstor
mar som drabbar jorden är hanterbara och 
många aktörer har förmågan att skydda sin 
utrustning från påverkan av dessa. Extrema 
solstormar som riktas mot jorden kan dock 
utgöra ett hot mot samhällsviktig verksamhet 
och kritisk infrastruktur.

Läs mer 

Läs mer om extrema solstormar

Stormen Per – naturolycka 
År 2007 drabbades cirka 440 000 elabonnenter 
i stora delar av Götaland och Svealand av 
stormen Per. Med maximal vindstyrka över 
fastlandet på 29 meter per sekund slog stor
men ut delar av eldistributionen. En tredjedel 
av de drabbade var utan ström i mer än 12 
timmar och det som var svårast att hantera var 
bristen på vatten och telekommunikationer – 
inte bristen på el. 

Generellt kan sägas att elnätsföretagen var 
bättre förberedda än vid Gudrun två år tidi
gare. Samverkan inom elsamverkansområdena 
startade en till två dygn innan stormen förvän
tades nå land och fullskaligt reparations arbete 
startades tidigare än vid stormen Gudrun. 
Tidigare drabbade kommuner var bättre 
förberedda än de som inte drabbats innan och 
endast en tredjedel av privatpersonerna hade 
vidtagit några krishanteringsåtgärder. 

Cirka 10 dagar senare hade alla abonnenter 
strömmen åter. 

Höganäs – trafikolycka 
I juni 2018 kolliderade en lastbil med en 
kraftledningsstolpe i Åstorps kommun. 
Kraftledningsstolpen bar en huvudledning 
med 130 kilovolt och när den gick ned 
förlorade cirka 17 500 kunder i Höganäs, 
Helsingborgs, Bjuvs och Åstorps kommuner 
omedelbart strömmen. Höganäs drabbades 
värst med cirka 15 000 kunder utan ström. 
Batterierna som drev mobilmaster och tele
stationer tog slut efter fyra timmar.

I Höganäs kommun drabbades bland annat 
telekommunikationerna (fast och mobil) svårt 
av strömavbrottet. Detta innebar att läges
bildsarbetet, samverkan, kommunikation 
och inlarmningen av krisledningsfunktionen 
inledningsvis inte fungerade särskilt väl. Det 
tog relativt lång tid för krisledningsorganisa
tionen att börja arbeta, viss ryktesspridning 
tog vid och det fanns oklarheter kring huru
vida exempelvis skolor var öppna eller inte. 

Dagen efter var distributionen helt återställd. 

https://www.msb.se/sv/publikationer/extrema-solstormar--konsekvenser-for-samhallsviktig-verksamhet/
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Fjärrvärmeläckage
Klockan 17:30 den 30 mars 2018 larmades 
Göteborg Energi om en läcka i fjärrvärmenätet 
på en gata i Göteborg. Vattnet höll cirka 90 
grader och det bildades stora ångmoln på plat
sen. Som en säkerhetsåtgärd och för att åtgärda 
läckan stängdes fjärrvärmen av i stora delar av 
området, vilket drabbade cirka 1 000 hushåll. 

Runt klockan 22:00 hade huvuddelen fått 
tillbaka värme och varmvatten och klockan 
03:00 var leveranserna helt återställda. Både 
biltrafik och kollektivtrafik fick ledas om till 
dess att läckan var åtgärdad och marken vid 
läckaget var kontrollerad.  

Kortare oplanerade avbrott i leverans av fjärr
värme på grund av läckor i fjärrvärmenätet har 
skett på flera platser i Sverige de senaste åren 
och oftast är distributionen igång efter 8–12 
timmar. Utöver hett vatten, ångmoln och 
avstängda fjärrvärmeleveranser kan ett läckage 
även underminera marken i anslutning till 
läckan, vilket i sin tur leder till ytterligare risker. 

Cyberangrepp  
– antagonistiska hot
År 2017 avslöjandes ett omfattande cyber
angrepp mot flera samhällssektorer i flera 
länder. En av samhällssektorerna var energi
sektorn. Den höga nivå av digitalisering 
som kännetecknar Sverige, tillsammans med 
mängden tjänster som outsourcats till olika 
driftorganisationer, innebär att risken är stor 
att åtskilliga svenska organisationer berörts av 
angreppen. 

Angreppen har bland annat skett genom in
trång hos olika driftleverantörer, med början 
eventuellt redan 2014, som sedan nått vidare 
till deras kunder. Cyberangreppen har i ett 
första steg riktats mot driftleverantörer som 
sköter ittjänster åt andra, och därefter vidare 
mot deras kunder. Därför kan en lång rad 
organisationer vara drabbade.

En driftleverantör av det slag som angripits 
(managed service provider) sköter olika 
tjänster åt kunder och är därför kopplade till 
sina kunders itinfrastruktur. APT10 (”Cloud 
Hopper”) har tagit sig in i system tillhörande 
flera sådana driftleverantörer och från deras 
nätverk sedan fått åtkomst till kundernas 
interna nätverk.

APT10 var inriktat på att infektera system 
genom att lura människor. De som ligger 
bakom angreppen har lagt stora resurser på 
att kartlägga sina mål, organisationer och 
deras anställda, för att kunna skicka riktade 
epostmeddelanden med trovärdiga doku
ment (så kallat riktat nätfiske, spearphishing). 
Metoden går ut på att förmå mottagaren att 
öppna dokument och därmed omedvetet 
starta skadlig programkod som ligger dold.

Övriga angrepp  
– antagonistiska hot 
Det förekommer även exempel på fysiska 
intrång och på misstänkt underrättelse
verksamhet på eller mot energianläggningar 
och energi infrastruktur. Syftet med både 
intrången och den misstänkta underrättelse
inhämtningen är inte öppet kända, men det 
påvisar det tydliga behovet av att arbeta med 
säkerhetsskydd, risk och sårbarhetsanalyser 
och NISdirektiv för att säkerställa en kon
tinuerlig drift. Kartläggningar av beroenden 
och kritisk infrastruktur måste skyddas på ett 
tillförlitligt sätt.

Då energimarknadernas aktörer bedriver 
verksamheter som i många fall är viktiga för 
samhällets funktionalitet, och för totalför
svaret, finns ett ökat behov av samverkan 
med och stöd av staten. Stöd som staten kan 
ge marknadsaktörerna är till exempel läges
bilder och information om nya hotbilder, 
utvecklade verktyg och regelverk kring in
formationssäkerhet och säkerhetsskydd samt 
ge kunskapsstöd om hur de kan arbeta med 
egna riskförebyggande åtgärder. 
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Utbildning
Att höja kunskapen för att förebygga, förbe
reda, hantera och lära av samhällsstörningar 
relaterade till störningar eller avbrott i energi
försörjningen kan göras på många olika sätt.  
I det lilla kan en enskild handläggares kun
skap om informationssäkerhet höjas genom 
exempelvis MSB DISA (datorstödd infor
mationssäkerhetsutbildning för användare). 
Önskar man fördjupa sig inom informations
säkerhetsområden anordnar exempelvis FOI 
(Totalförsvarets forskningsinstitut) kurser i 
Elektronisk säkerhet och Säkerhet i industriella 
informations och styrsystem. 

MSB genomför i sin tur även kurser i skydd 
av samhällsviktig verksamhet, krisberedskap 
och samverkan och inte minst anordnar SIS 
(Svenska institutet för standarder) utbildning 
i standarder för exempelvis informations
säkerhet (ISO 27 000) och energiledning 

(ISO 50 001). Många privata aktörer genom
för även de utbildningar i kontinutitetshante
ring, krisberedskap och informationssäkerhet. 
Om en kommun väljer att köpa in en sådan 
tjänst måste man tydlig definiera vilka krav 
man har på utbildningen så att man får öns
kad leverans från en kompetent leverantör.

Svenska kraftnät har ett flertal utbildningar 
i krishantering, elberedskap, Rakel etc. Vissa 
av utbildningarna genomförs genom Energi
företagen Sverige med delfinansiering från 
Svenska kraftnät och Post och telestyrelsen. 
Målgrupperna är allt från ledningsgrupper 
och krisledningsfunktioner till reparatörer.

Läs mer 

”Utbildning och övning”. Svenska 
kraftnät. 2019. 

  

https://www.svk.se/aktorsportalen/elberedskap/utbildning-och-ovning/
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Övningsverksamhet
Ett av de mest effektiva sätten för att identi
fiera sårbarheter och konsekvenser vid energi
bortfall är att med olika djup och under 
kontrollerade former öva bortfallet. Enklast 
är korta scenarioövningar som sedan kan 
ligga till grund för bland annat RSAarbetet. 
Dessutom höjer de medvetenheten hos de 
övade, vilket är positivt. 

Kommunen bör även pröva på elbortfall till 
exempelvis i datorhallar, storkök och renings
verk. Det enda sättet att försäkra sig om att 
de vidtagna skyddsåtgärderna i form av UPS, 
reservkraft eller intern omkoppling fungerar 
är att pröva dem fullt ut. 

Övningen VendEla 2012
Under hösten 2012 anordnade Länsstyrelsen i 
Västernorrlands län en regional samverkans
övning med en elbristsituation som scenario. 
Syftet med övningen var att bidra till att 
öka länets samlade krishanteringsförmåga 
genom att:

• utveckla förmågan till samverkan vid kri
ser, särskilt privatoffentligt samverkan.

• pröva länets styrel planering
• utveckla kommunernas förmåga till att 

uppfylla sitt geografiska områdesansvar
• öka aktörernas kunskap om konsekven

serna av en elbristsituation.

Den första delen av övningen genomfördes 
som en distribuerad seminarieövning där 
aktörerna fick scenariot och uppgifter via en 
lokal övningsledare. Uppgifterna redovisades 
därefter via en plattform på internet. Aktö
rerna genomförde övningen i sina ordinarie 
lokaler och bestämde själva vilka funktioner 
som skulle delta. Övningsuppgifter delades 
ut vid förutbestämda klockslag av en lokal 
övningsledare och krävde ingen interaktion 
mellan de olika aktörerna. 

Länsstyrelsen lämnade efter övningen föl
jande rekommendationer till deltagarna (ett 
hundratal personer från tio aktörer):

• Aktörerna bör fortsätta arbeta med att 
identifiera platser som saknar reservkraft 
samt planera för att införa reservkraft 
eller möjligheten att ansluta mobil 
reservkraft. Kommunerna bör också 
identifiera verksamheter inom sitt geo
grafiska område som kan behöva ändra 
sin styrelsprioritering.

• Aktörerna kan med fördel utveckla sin 
egen övningsverksamhet och genom
föra regelbundna mindre övningar i 
egen regi.

• Ett arbete bör påbörjas med att se över 
beroendeförhållanden mellan el, tele och 
data samt konsekvenserna av ett lång
varigt avbrott på någon av funktionerna.

• Kommunerna bör ta fram ett antal 
trygghetspunkter i varje kommun. En 
trygghetspunkt kan vara en samlingsplats 
för människor vid en samhällsstörning 
som påverkar den enskildes möjlighet att 
befinna sig i sitt hem. En trygghetspunkt 
måste ha möjlighet till reservkraft, utspis
ning och kommunikation.

• Aktörerna bör fortsätta att utveckla for
mer för samverkan. Varje aktör kan börja  
med att identifiera vilka andra aktörer 
de behöver samverka med, i vilka frågor 
och metoden för att nå maximal effekt.

Läs mer 

”Utvärderingsrapport VendELa – 
Regional samverkansövning hösten 

2012”. Länsstyrelsen Västernorrland. 2013.

”Öva enkelt”. MSB. 2019.

Västerås stads övning om elbortfall

https://www.msb.se/sv/verktyg--tjanster/ova-enkelt/
http://www.vasteras.se/elbortfall/
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS.2022.294
Datum: 2022-05-19
Kommunchef Maria Reinholdsson

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

Kommunstyrelsen

Revidering av Bohus Räddningstjänstförbunds (BORF)

förbundsordning och reglemente för direktionen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad

förbundsordning för Bohus Räddningstjänstförbund.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente för

direktionen i Bohus Räddningstjänstförbund.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Bohus Räddningstjänstförbund har två medlemskommuner och är en sammanslagning av

räddningstjänsterna i Ale och Kungälv. Förbundet bildades 2013.

Styrdokumenten reviderades senast 2016. Under de år som gått har lagstiftning och regelverk

förändras vilket innebär behov av uppdatering. Dokumenten ska antas av båda

medlemskommunerna samt förbundets direktion för att vara giltiga.

Maria Reinholdsson

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

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-05-19

Bohus Räddningstjänstsförbunds direktions beslut BORF § 26, 2022-05-16

Förslag Förbundsordning för Bohus Räddningstjänstförbund

Förslag Reglemente för direktion för Bohus Räddningstjänstförbund

Revideringar i föreslagen förbundsordning med ändringar

Revideringar i föreslaget reglemente för direktionen med ändringar

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Bohus Räddningstjänstförbund

För kännedom:

Kungälvs kommun

Ärendet

Ale kommun ansvarar enligt lag för att bedriva räddningstjänst för sina kommunmedlemmar.

Sedan 2013 fullföljer Ale kommun sitt ansvar för räddningstjänst genom Bohus

Räddningstjänstförbund där även Kungälvs kommun är medlem. Enligt 6 kap. § 44

kommunallagen (2017:725) framgår att ”Fullmäktige ska anta reglementen om nämndernas

verksamhet och arbetsformer.”. Reglementen klargör uppgiftsfördelningen.

Enligt 9 kap. 2 § kommunallagen (2017:725) förtydligas även gällande antagande för

reglementen för direktion att ”Om inget annat anges eller följer av bestämmelserna om

kommuner och regioner i denna lag, tillämpas dessa även för kommunalförbund.”. Därmed

har Ale och Kungälvs kommuners kommunfullmäktige beslutat att anta reglemente även för

direktionen i BORF.

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

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Enligt 9 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) ska medlemkommunernas fullmäktige anta

förbundsordning gemensamt för kommunalförbund. Vidare framgår särskilt om kommunens

skyldigheter för räddningstjänst i 3 kap. 16 § b i lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO):

”Kommunen ska ha ett ledningssystem för räddningstjänsten, där en övergripande ledning

ständigt ska upprätthållas. Om flera kommuner samverkar för att åstadkomma en

övergripande ledning ska den utövas gemensamt för kommunerna.”.

Remissyttrande

Förslag till revidering av styrdokument har hanterats vid medlemskommunernas

uppsiktsmöten med förbundet. Dokumenten har enligt gällande förbundsordning antagits av

förbundsdirektionen inför antagande i kommunfullmäktige.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Beslutet överlämnas till förbundsdirektionen för genomförande

Förvaltningens bedömning

Bohus Räddningstjänstförbund med medlemmarna Ale och Kungälv har funnits sedan 2013.

Styrdokumenten som reglerar ansvar och arbetsformer reviderades senast 2016. Då regelverk

som rör området ständigt förändras finns behov av uppdaterade och förtydligade

styrdokument.





 

 

Förbundsordning för Bohus Räddningstjänstförbund 
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§ 1 Bakgrund och namn 

Ale och Kungälvs kommuners räddningstjänst är organiserade i ett kommunalförbund. 

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

och har sitt säte i Kungälv. 

 
 

§ 2 Medlemmar 

Medlemmar i kommunalförbundet är Ale och Kungälvs kommuner, nedan kallade 

förbundsmedlemmarna. 

 

§ 3 Ändamål 

Bastjänster 
 

Förbundet ansvarar för att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja: 
 

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

mot olyckor (FSO) 

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

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

tillämpa den taxa som gäller i respektive kommun. 

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

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

följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 

 

Förbundet utför utbildning i brandskydd och hjärt- och lungräddning för 

förbundsmedlemmarnas personal. 
 

Förbundet ingår i förbundsmedlemmarnas krisorganisationer. 

Förbundets roll i samhällsutvecklingen 
 

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

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

innebär att förbundet deltar i planeringen av förbundsmedlemmarnas utveckling 

och i samverkan föreslår lämpliga organisationsanpassningar med god 

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

följande verksamhetsområden och utifrån respektive kommuns behov: 

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

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

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

alkoholdrycker 

• Förbundsmedlemmarnas POSOM-verksamhet. 

• Social hållbarhet 

 

§ 4 Särskilda uppgifter 

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

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

hos förbundsmedlemmarna och som reglerats i avtal såsom räddningstjänstavtal med annan 

kommun eller med statlig myndighet. 

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

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

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

omfattning som förbundsmedlemmarna kommer överens om. 
 
 

§ 5 Personuppgiftsansvar 

Förbundet är personuppgiftsansvarig för ändamålen med och medlen för behandlingen av 

personuppgifter inom förbundets ansvarsområde. 

 
 

§ 6 Avgränsningar 

Ytterligare uppdrag kan inte åläggas förbundet utan godkännande av förbundsmedlemmarnas 

kommunfullmäktige. 

 

§ 7 Förbundsdirektion 

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

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

verksamhet regleras i reglemente enligt bilaga till förbundsordningen. 

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

respektive vice ordförande. Ordförandeskapet ska vara roterande mellan 

förbundsmedlemmarna i tvåårsintervaller. 

Ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen väljs ur förbundsmedlemmarnas 

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

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

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

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

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

valsätt. 

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

varje sammanträde. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. 

Förbundsdirektionen företräder förbundet med rätt att ingå erforderliga avtal. 
 

 

§ 8 Revisorer 

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

Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna i förbundsdirektionen. 

Revisorernas verksamhet regleras i reglemente. Budget för revisionen fastställs av 

förbundsmedlemmarna. 

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

berättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till medlemskommunernas 

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

 

§ 9 Organisation 

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

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

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

 

§ 10 Anslag av kungörelser och andra tillkännagivanden 

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga 

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

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

anslagstavla och för kännedom på förbundsmedlemmarnas anslagstavlor samt i lokal 

dagspress. 
 
 

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

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

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

förbundsmedlemmarna. Kostnadsförändringar med anledning av nya investeringar, uppdrag 

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

Styrelserna i medlemskommunerna ska ha uppsikt över förbundet i enlighet med 6 
kap 1 § kommunallagen. Styrelserna kan lämna råd, anvisningar och förslag till 

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

föreligger kan respektive kommunstyrelse initiera ett ärende i fullmäktige som 

beslutar om direktiv.  

Uppsiktsplikten verkställs genom att förbundsdirektionen tertialvis till 

förbundsmedlemmarna överlämnar rapport om    verksamhetens ekonomi och 

utveckling samt att förbundsdirektionen och förbundsmedlemmarna tre gånger per år 

möts till uppsiktsdialog med utgångspunkt i gällande handlingsprogram och budget. 

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

taget och sammanställas i mötesanteckningar som översänds till 

medlemskommunerna. 

Om förbundet under budgetåret konstaterar eller förväntar kostnadsöverskridanden eller andra           

betydelsefulla avvikelser från budgeten ska man till förbundsmedlemmarnas kommunstyrelser           

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

vidtas. 

 

§ 12 Andel i tillgångar och skulder 

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

förhållande till respektive medlems ansvar enligt § 16. 

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

angiven fördelningsgrund. Motsvarande fördelningsgrund tillämpas vid skifte av tillgångar 

om förbundet skulle upplösas. 

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

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

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

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

 

§ 13 Kostnadstäckning m.m. 

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

genom bidrag från förbundsmedlemmarna. 

Utgångspunkten avseende bastjänsterna är en fördelning utifrån befolkningstalet. 

Fördelningen revideras i samband med fastställande av handlingsprogrammet. 

Vid en kraftigt förändrad riskbild kan ovanstående fördelningsprincip bli föremål för 

omförhandling mellan förbundsmedlemmarna. 

Förbundets kortsiktiga kreditbehov tillförsäkras av Kungälvs kommun genom koncernkonto. 
 

Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas 

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

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

förbundsmedlemmarnas godkännande. 

 

§ 14 Överföring av förbundsbidrag 

Förbundsmedlemmarnas förbundsbidrag överförs tertialvis. 
 
 

§ 15 Planeringsprocess 

Förbundsmedlemmarna och förbundsdirektionen möts vart fjärde år, tredje året i 

mandatperioden, till planeringskonferens med följande obligatoriska innehåll: 

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

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

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

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

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

Direktionen ska under mandatperiodens första år fastställa handlingsprogram för de 

kommande fyra åren för den förebyggande verksamheten och    handlingsprogram för 

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

En förutsättning för handlingsprogrammet är att förbundet deltar i planeringen av 

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

med förbundsmedlemmarna och innan det antas av direktionen ska förbundsmedlemmarna 

yttra sig över förslaget. 

Med det fastställda handlingsprogrammet som grund upprättar förbundsdirektionen förslag till 

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

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

plan. Större investeringar blir föremål för separata beslut i förbundsmedlemmarnas 

kommunfullmäktige, enligt förbundsordningens § 11. 

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

 

§ 16 Budget och ekonomisk styrning 

Förbundsdirektionen ska årligen fastställa budget för förbundet inom de ekonomiska ramar 

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

juni månads utgång. 

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

kommande fyraårsperioden samt plan för investeringar för den kommande femårsperioden. 

Förbundsdirektionen ska fastställa budgeten före november månads utgång.  

Årsredovisning ska godkännas av förbundsdirektionen och lämnas till 

förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet enligt respektive 

förbundsmedlems styrmodell. 

 

§ 17 Utträde, likvidation samt upplösning 

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

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

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

uppsägning skedde. 

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

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

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

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

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

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

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

denna följa med den personal som tillhör respektive kommun. 

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

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

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

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

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

slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin 

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

redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. När likvidationsuppdraget är fullföljt ska 

Kungälvs kommun överta vården av de handlingar som tillhört förbundet. 

Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av 

förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga 

förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst. 

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

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

då slutredovisningen delgivits. 

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

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

ska likvidationen fortsättas. 

 

§ 18 Arkiv 

Kungälvs kommun är arkivmyndighet för förbundet och Kungälvs kommuns arkivreglemente 

gäller för förbundet. 

Kungälvs kommuns regler om arkivlokaler omfattar även förbundet. 

 

§ 19 Författningssamling 

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

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

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

kommun. 
 
 

§ 21 Tvister 

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

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

 

§ 22 Ändringar i förbundsordningen 

Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska antas av förbundsdirektionen och 

fastställas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige. 

 

§ 23 Ikraftträdande 

Denna förbundsordning träder i kraft när den har godkänts av förbundsmedlemmarnas 

kommunfullmäktige. 
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Utöver vad som gäller för kommunalförbund i kommunallagen (2017:725) 

eller annan författning eller vad som regleras i förbundsordningen gäller 

bestämmelserna i detta reglemente. 

 
 

§ 1 Förbundsdirektionens övergripande uppgifter 

Förbundsdirektionen är förbundets styrelse och förbundets beslutande, 

förvaltande och verkställande organ. 

 
Förbundsdirektionen leder och samordnar planering och uppföljning av förbundets 

ekonomi och övergripande verksamhet. 

 

§ 2 Delegation av beslutanderätt 

Omfattning av den delegation som Förbundsdirektionen har rätt till enligt 6 

Kap. 37-39§§ kommunallagen, bestämmer Förbundsdirektionen i särskild 

delegationsordning. Beslut i delegationsärenden skall anmälas vid 

nästkommande direktionssammanträde. 

 

§ 3 Tjänstgöring för ledamot och ersättare 

I enlighet med förbundsordningen gäller att vid förfall för ledamot tjänstgör 

ersättare från samma kommun som ledamoten. 

 
Om inte ersättarna valts proportionellt skall de tjänstgöra enligt den av respektive 

kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

 
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 

även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. En ersättare som har börjat 

tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. 

 
En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 

ärende får åter tjänstgöra sedan ärendets handlagts. 

 
Ledamot eller ersättare bör inte inträda i tjänstgöring under pågående 

handläggning av ett ärende. 

 
I enlighet med kommunallagens bestämmelser äger ersättare som inte tjänstgör, 

närvarorätt vid styrelsens sammanträden och skall underrättas om tid och plats för 



sammanträdena. Icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i överläggningarna, 

men inte i besluten. De har rätt att få sin mening antecknad i protokollet. Anmälan 

om uttalandet och dess huvudsakliga innebörd skall göras innan sammanträdet 

avslutas. 

 

§ 4 Inkallande av ersättare 

Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde eller del av det, 

skall ledamoten snarast möjligt meddela detta till förbundets kansli. Ledamoten 

ansvarar själv för att den ersättare som står i tur att tjänstgöra, inkallas till 

sammanträdet. 

Motsvarande gäller för en ersättare som har kallats att tjänstgöra. 
 
 

§ 5 Ersättare för ordföranden 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde 

eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten 

ordförandens uppgifter. 

 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt 

uppdrag under minst två månader får förbundsdirektionen utse en annan ledamot 

att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga 

uppgifter. 

 
 

§ 6 Tidpunkt för sammanträden 

Förbundsdirektionen bestämmer tid och plats för sina och eventuella utskotts eller 

beredningars sammanträden. Sammanträde skall också hållas när ordföranden 

eller minst hälften av förbundsdirektionens ledamöter begär det. 

 
En begäran om extra sammanträde skall göras skriftligen, ställas till ordföranden 

och ges in till förbundsdirektionen kansli minst sju dagar innan sammanträdet. En 

sådan begäran skall innehålla uppgift om det eller de ärenden som ledamöterna 

önskar att förbundsdirektionen skall behandla. 

 
Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer i samråd 

med vice ordföranden. 

 
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden, efter samråd med vice 



ordföranden, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden eller 

platsen för ett sammanträde. Om så sker skall ordföranden snarast underrätta 

varje ledamot och ersättare om beslutet. 

 

§ 7 Kallelse till sammanträde 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

 
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 

 
Kallelsen skall, senast fem kalenderdagar före sammanträdesdagen, på ett 

lämpligt sätt sändas till varje ledamot och ersättare samt annan 

förtroendevald, som förbundsdirektionen medgett rätt att närvara vid 

sammanträdet. 
 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista om inte särskilda skäl föranleder 

annat. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett 

ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen. 

 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

 
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall 

den till åldern äldste ledamoten göra detta. 

Om inte förbundsdirektionen beslutar annat, bestämmer ordföranden när ett ärende 
som inte är upptaget på föredragningslistan skall behandlas under ett 
sammanträde.       
 

§ 8 Initiativrätt 

Ärenden i förbundsdirektionen får väckas av ledamot i direktionen, 

förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller 

kommunstyrelsen samt organ under direktionen om direktionen medgett sådan 

rätt. 

 

§ 9 Närvaro 

Förbundsdirektionen får besluta att sammanträde med förbundsdirektionen skall 

vara offentligt. 

 



Budgetsammanträde skall enligt 9 kap. 10 § kommunallagen vara 

offentligt. Kungörelse skall anslås på medlemskommunernas officiella 

anslagstavla. 

 
Respektive medlemskommuns presidier i kommunstyrelsen samt respektive 

kommuns ledande tjänsteperson har närvaro- och yttranderätt vid 

förbundsdirektionens sammanträden. 

Vid förbundsdirektionens sammanträden får, om inte förbundsdirektionen fattar 

särskilt beslut om annat, förbundschef för förbundet vara närvarande med 

yttranderätt att delta i överläggningarna men inte i beslutet. 

 
Övriga tjänstepersoner inom förbundet är skyldiga att närvara och föredra 

ärenden vid sammanträden i förbundsdirektionen i den omfattning 

förbundsdirektionen beslutar. 

 
Förbundsdirektionen har rätt att kalla tjänsteperson hos medlemskommunerna till 

sammanträde för att föredra ärenden eller lämna upplysningar i ärenden som 

förbundsdirektionen har att behandla. 

 
Förbundsdirektionen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot 

eller ersättare i förbundsdirektionen har rätt att närvara och yttra sig vid 

förbundsdirektionens sammanträden. 

 
 

§ 10 Beslutsförhet 

Förbundsdirektionen får handlägga ärenden bara när fler än hälften av tjänstgörande 

ledamöter är närvarande. (KL 6 kap. 27 §) 

För samtliga beslut krävs enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden 
utslagsröst. 

 
 

§ 11 Protokoll 

Vid sammanträde med förbundsdirektionen och övriga eventuella organ skall 

protokoll föras på ordförandens ansvar. Det skall redovisa vilka ledamöter och 

ersättare som tjänstgjort och vilka ärenden som styrelsen handlagt. 

 
Protokollet skall för varje ärende redovisa: 

 

• förslag och yrkanden som lagts fram 

• omröstning 



• beslut som fattats 

• ev. reservation 

 
Protokoll från varje sammanträde skall tillställas kommunstyrelsen i respektive 

medlemskommun och förbundets revisorer. 

 
Utdrag ur protokoll skall tillställas de kommunala nämnder, andra myndigheter och 

enskilda som berörs av besluten i protokollet. 

 
 

§ 12 Reservation och särskilt uttalande 

En ledamot som deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot beslutet. 

Reservationen skall anmälas innan sammanträdet avslutas. 

 
Om en ledamot har reserverat sig och vill motivera reservationen skall ledamoten 

göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som 

har fastställts för justering av protokollet. 

 
En ledamot som deltagit i överläggningen i ett ärende har rätt att anteckna sin 

mening i protokollet (särskilt uttalande). Anmälan om uttalandet och dess 

huvudsakliga innebörd skall göras innan sammanträdet avslutas. 

 
 

§ 13 Justering av protokoll 

Vid varje sammanträde med förbundsdirektionen eller övriga organ utses en 

protokolljusterare som tillsammans med ordföranden justerar protokollet. 

 
Förbundsdirektionen och övriga organ kan besluta att en paragraf i protokollet skall 

justeras omedelbart. Paragrafen skall redovisas skriftligen innan paragrafen justeras. 

 
 

§ 14 Delgivning 

Delgivning med förbundet sker med ordföranden eller anställd som 

förbundsdirektionen bestämmer. 
 
 

 

§ 15 Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av förbundsdirektionen skall 



undertecknas av ordföranden eller om ordföranden är förhindrad av vice 

ordföranden eller av särskilt utsedd ledamot och kontrasigneras av anställd som 

förbundsdirektionen bestämmer. 

 

§ 16 Utskott 

Om förbundsdirektionen bestämmer att utskott skall finnas inom 

förbundsdirektionen skall följande tillämpas. 

 
Antalet ledamöter och ersättare bestäms av förbundsdirektionen. 

 
Förbundsdirektionen väljer för den tid förbundsdirektionen bestämmer bland 

utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 

 
Ersättare skall närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är 

förhindrad att tjänstgöra. Ersättare skall inkallas till tjänstgöring i den av 

förbundsdirektionen vid valet bestämda ordningen. Avgår en ledamot eller en 

ersättare i utskottet som inte utsetts vid proportionellt val skall fyllnadsval 

förrättas. 

 
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. 

Sammanträden skall också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när 

minst hälften av utskottet anser att det behövs. Utskottet får handlägga ärenden 

bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 
 

De ärenden som skall avgöras av förbundsdirektionen i dess helhet skall 

beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden eller 

förbundsdirektionens sekreterare överlämnar sådana ärenden till utskottet. När 

ärendet beretts skall utskottet lägga fram förslag till beslut. 

 
På ordförandens ansvar skall utskottet föra protokoll. Protokoll justeras av 

ordföranden och en ledamot. Protokoll från varje sammanträde skall tillställas 

förbundsdirektionens ledamöter och ersättare samt förbundets revisorer. 

 

§ 17 Processbehörighet 

Förbundsdirektionen får själv eller genom ombud föra förbundets talan i alla mål 

och ärenden inför domstol och annan myndighet samt vid förrättning av skilda 

slag, om inte någon annan skall göra det på grund av föreskrift i lag eller 



förordning. 

 

§ 18 Ikraftträdande 

Detta reglemente skall antas av förbundsdirektionen och fastställas av 

kommunfullmäktige i Ale kommun och Kungälvs kommun. Reglementet gäller fr o 

m den xxxxxxx. 
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Antagen av kommunfullmäktige i Ale, xxxx-xx-xx, § xx
Antagen av kommunfullmäktige i Kungälv, xxxx-xx-xx, §

§ 1 Bakgrund och namn

Ale och Kungälvs kommuners räddningstjänst är organiserade i ett kommunalförbund. för att

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

olyckor (LSO). Uppgifterna för kommunalförbundet omfattar frågor om räddningstjänst,

säkerhet och beredskap och att långsiktigt tillgodose krav och förväntningar enligt gällande

lagar (se § 3 nedan).

Kommunalförbundets namn är Bohus Räddningstjänstförbund (BORF), nedan kallat

förbundet och har sitt säte i Kungälv.

§ 2 Medlemmar

Kommunalförbundets namn är Bohus Räddningstjänstförbund (BORF), nedan kallat

förbundet och har sitt säte i Kungälv. Medlemmar i kommunalförbundet är Ale och Kungälvs

kommuner, nedan kallade förbundsmedlemmarna.

§ 3 Ändamål

Bastjänster

Förbundet ansvarar för att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja:

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

mot olyckor (FSO)

 De skyldigheter som vilar på kommunerna om tillsyn och tillståndsgivning enligt

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

rätt att tillämpa den taxa som gäller i respektive kommun.

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

om sprängämnesprekursorer

 Att enligt punkt ett ovan (FSO) fullgöra skyldigheter om kommunernas plan för

räddningsinsatser enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och

begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Förbundets verksamhet baseras på ett av förbundsmedlemmarna godkänt

handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO).

Förbundet utför utbildning i brandskydd och hjärt- och lungräddning för

förbundsmedlemmarnas personal.



Antagen av kommunfullmäktige i Ale, xxxx-xx-xx, § xx
Antagen av kommunfullmäktige i Kungälv, xxxx-xx-xx, §

Förbundet ingår i förbundsmedlemmarnas krisorganisationer.

Förbundets roll i samhällsutvecklingen

 Förbundet ska bidra till och svara upp till den samhällsutveckling som

medlemskommunerna har och dimensioneras så optimalt som möjligt över tid.

Det innebär att förbundet deltar i planeringen av förbundsmedlemmarnas

utveckling och i samverkan föreslår lämpliga organisationsanpassningar med god

framförhållning.

Förbundet biträder förbundsmedlemmarna med kompetens kring brand och säkerhet

inom följande verksamhetsområden och utifrån respektive kommuns behov:

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

 Samhällsbyggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (2010:900)

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

av alkoholdrycker

 Förbundsmedlemmarnas POSOM-verksamhet.

 Social hållbarhet

§ 4 Särskilda uppgifter

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

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

trygghet hos förbundsmedlemmarna och som reglerats i avtal såsom räddningstjänstavtal

med annan kommun eller med statlig myndighet.

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

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

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

den omfattning som förbundsmedlemmarna kommer överens om.

§ 5 Personuppgiftsansvar

Förbundet är personuppgiftsansvarig för ändamålen med och medlen för behandlingen av

personuppgifter inom förbundets ansvarsområde.



Antagen av kommunfullmäktige i Ale, xxxx-xx-xx, § xx
Antagen av kommunfullmäktige i Kungälv, xxxx-xx-xx, §

§ 6 Avgränsningar

Ytterligare uppdrag kan inte åläggas förbundet utan godkännande av

förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige.

§ 7 Förbundsdirektion

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

Förbundsdirektionen är den nämnd som enligt 3 kap 11 § LSO fullgör uppgifter enligt denna

lag. Direktionen får inrätta de utskott som den finner lämpligt. Förbundsdirektionens

verksamhet regleras i reglemente enligt bilaga till förbundsordningen.

Förbundsdirektionen ska bestå av fyra (4) ledamöter och fyra (4) ersättare. Ale och

Kungälvs kommuner väljer vardera två (2) ledamöter och två (2) ersättare samt utser

ordförande respektive vice ordförande. Ordförandeskapet ska vara roterande mellan

förbundsmedlemmarna i tvåårsintervaller.

Ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen väljs ur förbundsmedlemmarnas

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

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

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

tillämpas.

Vid förfall för ledamot ska ersättare från samma kommun inträda. Ersättarna inträder i den

turordning kommunfullmäktige bestämt vid valet. Om ersättarna utsetts vid proportionellt val

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

valsätt.

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

vid varje sammanträde. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Förbundsdirektionen företräder förbundet med rätt att ingå erforderliga avtal.

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

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

§ 8 Revisorer

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

Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna i förbundsdirektionen.

Revisorernas verksamhet regleras i reglemente. Budget för revisionen fastställs av

förbundsmedlemmarna.

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

berättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till medlemskommunernas

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



Antagen av kommunfullmäktige i Ale, xxxx-xx-xx, § xx
Antagen av kommunfullmäktige i Kungälv, xxxx-xx-xx, §

helhet.

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

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

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

(§ 8 Initiativrätt

Ärenden i förbundsdirektionen får väckas av ledamot i direktionen, förbundsmedlem genom

framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen samt organ under direktionen

om direktionen medgett sådan rätt.

§ 9 Närvarorätt

Förbundsdirektionen får besluta att sammanträde med förbundsdirektionen skall
vara offentligt.
Budgetsammanträde skall enligt 9 kap. 10 § kommunallagen vara offentligt. Kungörelse skall
anslås på medlemskommunernas officiella anslagstavla.
Respektive medlemskommuns presidier i kommunstyrelsen samt respektive kommuns
ledande tjänsteperson har närvaro- och yttranderätt vid förbundsdirektionens sammanträden.
Förbundsdirektionen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare
i direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden

§ 10 Anslag av kungörelser och andra tillkännagivanden

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga

tillkännagivanden anslås på förbundets anslagstavla. Kungälvs kommuns anslagstavla är

förbundets anslagstavla. Alla kungörelser ska dessutom publiceras på förbundets

hemsida.

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

anslagstavla och för kännedom på förbundsmedlemmarnas anslagstavlor samt i lokal

dagspress.

§ 11 Förbundsmedlemmarnas styrning av och insyn i förbundets ekonomi och

verksamhet

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

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

förbundsmedlemmarna. Kostnadsförändringar med anledning av nya investeringar, uppdrag
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eller annat av principiell karaktär ska antas av alla medlemmars kommunfullmäktige.

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

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

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

föreligger kan respektive kommunstyrelse initiera ett ärende i fullmäktige som

beslutar om direktiv.

Uppsiktsplikten verkställs genom att förbundsdirektionen tertialvis till

förbundsmedlemmarna överlämnar rapport om verksamhetens ekonomi och

utveckling samt att förbundsdirektionen och förbundsmedlemmarna tre gånger per

år möts till uppsiktsdialog med utgångspunkt i gällande handlingsprogram och

budget. Dessa uppföljningsdialoger ska, på förbundsdirektionens initiativ,

planeras för ett år i taget och sammanställas i mötesanteckningar som översänds till

medlemskommunerna.

Förbundsdirektionen ska tertialvis till förbundsmedlemmarna överlämna rapport om

verksamhetens ekonomi och utveckling.

Förbundsdirektionen och förbundsmedlemmarna ska tre gånger per år mötas till

uppföljningsdialog med utgångspunkt i gällande handlingsprogram och budget.

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

taget.

Om förbundet under budgetåret konstaterar eller förväntar kostnadsöverskridanden eller andra

betydelsefulla avvikelser från budgeten ska man till förbundsmedlemmarnas

kommunstyrelser redovisa orsakerna till avvikelserna och de korrigeringar som har

vidtagits eller kommer att vidtas.

§ 12 Andel i tillgångar och skulder

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

förhållande till respektive medlems ansvar enligt § 16.

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

angiven fördelningsgrund. Motsvarande fördelningsgrund tillämpas vid skifte av

tillgångar om förbundet skulle upplösas.

Vid en räddningsinsats med kostnader som överstiger den kommunala självrisken för statlig

ersättning ska dessa kostnader betalas i sin helhet av den drabbade kommunen. Det är den

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

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

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

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

genom bidrag från förbundsmedlemmarna.

Utgångspunkten avseende bastjänsterna är en fördelning utifrån befolkningstalet.

Fördelningen revideras i samband med fastställande av handlingsprogrammet.

Vid en kraftigt förändrad riskbild kan ovanstående fördelningsprincip bli föremål för

omförhandling mellan förbundsmedlemmarna.

Förbundets kortsiktiga kreditbehov tillförsäkras av Kungälvs kommun genom koncernkonto.

Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan

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

fördelningsregeln.

Förbundet får inte bilda eller förvärva aktier eller andelar i företag

utan förbundsmedlemmarnas godkännande.

§ 14 Överföring av förbundsbidrag

Förbundsmedlemmarnas förbundsbidrag överförs tertialvis.

§ 15 Planeringsprocess

Förbundsmedlemmarna och förbundsdirektionen möts vart fjärde år, tredje året i

mandatperioden, till planeringskonferens med följande obligatoriska innehåll:

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

tidigare uppnådda resultat, jämnstora räddningstjänstförbund och

förbundsmedlemmarnas utveckling och förutsättningar. (se även § 11)

 Förbundsmedlemmarnas planering och bedömning av utvecklingen under

den kommande fyraårsperioden.

 Förbundsdirektionens planering för nytt handlingsprogram och budget inför kommande
mandatperiod.

Målsättning med planeringsprocessen är att den ska resultera i beslut om

fyraårigt handlingsprogram, ettårig budget och fyraårig ekonomisk

planeringsperiod.

Direktionen ska under mandatperiodens första år fastställa handlingsprogram för de
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kommande fyra åren för den förebyggande verksamheten och handlingsprogram

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

En förutsättning för handlingsprogrammet är att förbundet deltar i planeringen av

förbundsmedlemmarnas utveckling (§ 3). Handlingsprogrammet ska upprättas i

samverkan med förbundsmedlemmarna och innan det antas av direktionen ska

förbundsmedlemmarna yttra sig över förslaget.

Med det fastställda handlingsprogrammet som grund upprättar förbundsdirektionen förslag

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

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

ekonomisk plan. Större investeringar blir föremål för separata beslut i

förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige, enligt förbundsordningens § 11.

Förbundsmedlemmarna ska, efter budgetkonferensen, mötas till dialog för att enas om

ekonomiska förutsättningar för förbundsdirektionens ekonomiska planering.

§ 16 Budget och ekonomisk styrning

Förbundsdirektionen ska årligen fastställa budget för förbundet inom de ekonomiska ramar

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

juni månads utgång.

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

kommande fyraårsperioden samt plan för investeringar för den kommande

femårsperioden.

Förbundsdirektionen ska fastställa budgeten före november månads utgång.

Årsredovisning ska godkännas av förbundsdirektionen och lämnas till

förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet enligt

respektive förbundsmedlems styrmodell.

§ 17 Utträde, likvidation samt upplösning

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

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

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

uppsägning skedde.

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

skiftas. All egendom där bokfört värde saknas ska värderas av oberoende värderingsman,

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

den personal som har sin huvudsakliga tjänstgöring inom respektive kommuns geografiska

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

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

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

denna följa med den personal som tillhör respektive kommun.

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

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

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

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

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

slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin

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

redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. När likvidationsuppdraget är fullföljt ska

Kungälvs kommun överta vården av de handlingar som tillhört förbundet.

Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av

förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga

förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.

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

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

då slutredovisningen delgivits.

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

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

likvidationsåtgärd ska likvidationen fortsättas.

§ 18 Arkiv

Kungälvs kommun är arkivmyndighet för förbundet och Kungälvs kommuns

arkivreglemente gäller för förbundet.

Kungälvs kommuns regler om arkivlokaler omfattar även förbundet.

§ 19 Författningssamling

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

§ 20 Arvoden

Månadsarvode utgår med 15 procent till ordförande samt 10 procent till vice ordförande av
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det månatliga arvode som enligt 3 kap. 1 § lag (2016:1108) om ersättning till riksdagens

ledamöter bestäms av Riksdagens arvodesnämnd.

Arvoden och andra ekonomiska förmåner till övriga ledamöter, ersättare och revisorer i

förbundsdirektionen utgår enligt de regler som tillämpas av Kungälvs kommun.

Arvoden och andra ekonomiska förmåner till samtliga ledamöter, ersättare och

revisorer i förbundsdirektionen utgår enligt de regler som fastställs av

arvodesnämnden i Kungälvs kommun.

Förbundsdirektionen beslutar om arvode och andra ekonomiska förmåner för de utskott som

direktionen inrättar enligt § 5.

§ 21 Tvister

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

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

§ 22 Ändringar i förbundsordningen

Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska antas av förbundsdirektionen

och fastställas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige.

§ 23 Ikraftträdande

Denna förbundsordning träder i kraft när den har godkänts av förbundsmedlemmarnas

kommunfullmäktige.
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Reglemente för förbundsdirektionen i
Bohus Räddningstjänstförbundet

Innehåll

§ 1 Förbundsdirektionens övergripande uppgifter

§ 2 Delegation av beslutanderätt

§ 3 Tjänstgöring för ledamot och ersättare

§ 4 Inkallande av ersättare

§ 5 Ersättare för ordförande

§ 6 Tidpunkt för sammanträde

§ 7 Kallelse till sammanträde

§ 8 Initiativrätt

§ 9 Närvaro

§ 10 Beslutsförhet

§ 11 Protokoll

§ 12 Reservation och särskilt uttalande

§ 13 Justering av protokoll

§ 14 Delgivning

§ 15 Undertecknande av handlingar

§ 16 Utskott

§ 17 Processbehörighet

§ 18 Ikraftträdande



2(9)Antagen av kommunfullmäktige i Ale, xxx-xx-xx, § yy

Antagen av kommunfullmäktige i Kungälv, xxx-xx-xx, § yy

Utöver vad som gäller för kommunalförbund i kommunallagen (2017:725) eller annan

författning eller vad som regleras i förbundsordningen gäller bestämmelserna i detta

reglemente.

§ 1 Förbundsdirektionens övergripande uppgifter

Förbundsdirektionen är förbundets styrelse och förbundets beslutande, förvaltande och

verkställande organ.

Förbundsdirektionen leder och samordnar planering och uppföljning av förbundets ekonomi och

övergripande verksamhet.

Förbundsdirektionen har till uppgift att vara förbundsmedlemmarnas räddningsnämnd och

därvid fullgöra och ansvara för de uppgifter inom räddningstjänsten som enligt lag skall

fullgöras av den kommunala nämnden inom räddningstjänsten.

Det åligger förbundsdirektionens uppdrag att:

• fastställa mål och planer för förbundets verksamhet, personalbehov och ekonomi samt

redovisa detta för förbundsmedlemmarna (kommunstyrelserna)

• övervaka att de fastställda målen och planerna efterlevs

• informera förbundsmedlemmarna (kommunstyrelserna) om den allmänna planläggningen

av förbundets verksamhet samt frågor om större ekonomisk eller organisatorisk betydelse

• se till att förbundets organisation är ändamålsenlig och att verksamheten bedrivs effektivt

• verka för sådana förenklingar i verksamheten som kan underlätta enskildas

kontakter med förbundet

• informera allmänheten och förbundets anställda om den egna verksamheten

• anta riktlinjer för genomförande av handlingsplan för skydd mot olyckor

§ 2 Medelsförvaltning

Förbundsdirektionen skall

• ansvara för förbundets redovisning

• sköta förbundets medelsförvaltning så att krav på god avkastning och säkerhet

tillgodoses

• se till att förbundet har ändamålsenliga rutiner för den ekonomiska

förvaltningen,
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hålla sig underrättad om förbundets verksamhet, dess resultat och budget samt period - och

årsbokslut

• underhålla och förvalta förbundets fasta och lösa egendom

• se till att förbundets försäkringsskydd är tillgodosett

• utfärda attest- och utanordningsregler samt utse attestanter

• besluta om anstånd med betalning eller avskrivning av förbundets fordringar

• fastställa taxor och avgifter för lagstadgade tjänster samt för tjänster som har

anknytning till den lagstadgade verksamheten som förbundet frivilligt åtar sig

§ 3 Räkenskapsföring och redovisning

Förbundsdirektionen skall

• fortlöpande föra räkenskaper över de medel som den förvaltar

• avsluta räkenskaperna med ett årsbokslut och sammanfatta detta i en

årsredovisning

• upprätta årsredovisningen med iakttagande av god redovisningssed

• i årsredovisningen lämna upplysning om utfallet av verksamheten,

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut

• efter det att årsredovisningen godkänts av direktionen, överlämna årsredovisningen

snarast till förbundets revisorer och senast den 1 mars till varje förbundsmedlem

(kommunstyrelsen)

Förbundsdirektionen ansvarar för att det på förbundets anslagstavla kungörs var

årsredovisningen finns tillgänglig. Kungälvs kommuns officiella anslagstavla är förbundets

anslagstavla.

§ 4 Personalpolitik

Förbundsdirektionen är förbundets personal- och arbetsgivarorgan samt löne- och

pensionsmyndighet.

Förbundsdirektionen skall

• anställa den personal som erfordras för verksamhetens bedrivande och följa

tillämpliga kollektivavtal

• följa de förhållanden som kan inverka på förbundets personal- och lönepolitik och hos

förbundsmedlemmarna samt myndigheter och organisationer göra de framställningar

som är påkallade
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• ansvara för att de anställda inom förbundet har rätt kompetens

§ 5 Övrig verksamhet

Förbundsdirektionen skall

• vara personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som

räddningstjänstförbundet behandlar i sin verksamhet

• avge yttranden som ankommer på förbundet

• i övrigt handha förvaltningen av sådana förbundets angelägenheter som inte

uppdragits åt annan.

§ 2 Delegation av beslutanderätt

Omfattning av den delegation som Förbundsdirektionen har rätt till enligt 6 Kap. 37-

39§§ kommunallagen, bestämmer Förbundsdirektionen i särskild delegationsordning.

Beslut i delegationsärenden skall anmälas vid nästkommande direktionssammanträde.

§ 7 Förbundsdirektionens sammansättning

Förbundsdirektionen ska bestå av fyra (4) ledamöter och fyra (4)ersättare. Ale och Kungälvs

kommuner väljer vardera två (2) ledamöter och två (2) ersättare samt utser ordförande respektive

vice ordförande. Ordförandeskapet ska vara roterande mellan förbundsmedlemmarna i

tvåårsintervaller.

Ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen väljs ur förbundsmedlemmarnas

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

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

utse ledamöter och ersättare skall 9 kap 3 § och 9 kap 8 § 1 st. kommunallagen (1991:900)

tillämpas.

Ersättarna skall närvara vid direktionens sammanträden.

Vid förfall för ledamot ska ersättare från samma kommun inträda. Ersättarna inträder i den

turordning kommunfullmäktige bestämt vid valet. Om ersättarna utsetts vid proportionellt val

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

valsätt.



5(9)Antagen av kommunfullmäktige i Ale, xxx-xx-xx, § yy

Antagen av kommunfullmäktige i Kungälv, xxx-xx-xx, § yy

§ 3 Tjänstgöring för ledamot och ersättare

I enlighet med förbundsordningen gäller att vid förfall för ledamot tjänstgör ersättare från

samma kommun som ledamoten.

Om inte ersättarna valts proportionellt skall de tjänstgöra enligt den av respektive

kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en

ersättare har trätt in i ledamotens ställe. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid

företräde oberoende av turordningen.

En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får

åter tjänstgöra sedan ärendets handlagts.

Ledamot eller ersättare bör inte inträda i tjänstgöring under pågående handläggning av ett

ärende.

I enlighet med kommunallagens bestämmelser äger ersättare som inte tjänstgör, närvarorätt vid

styrelsens sammanträden och skall underrättas om tid och plats för sammanträdena. Icke

tjänstgörande ersättare har rätt att delta i överläggningarna, men inte i besluten. De har rätt att få

sin mening antecknad i protokollet. Anmälan om uttalandet och dess huvudsakliga innebörd

skall göras innan sammanträdet avslutas.

§ 4 Inkallande av ersättare

Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde eller del av det, skall ledamoten

snarast möjligt meddela detta till förbundets kansli. Ledamoten ansvarar själv för att den

ersättare som står i tur att tjänstgöra, inkallas till sammanträdet.

Motsvarande gäller för en ersättare som har kallats att tjänstgöra.

§ 5 Ersättare för ordföranden

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av

ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt uppdrag

under minst två månader får förbundsdirektionen utse en annan ledamot att vara ersättare för

ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
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§ 6 Tidpunkt för sammanträden

Förbundsdirektionen bestämmer tid och plats för sina och eventuella utskotts eller

beredningars sammanträden. Sammanträde skall också hållas när ordföranden eller minst

hälften av förbundsdirektionens ledamöter begär det.

En begäran om extra sammanträde skall göras skriftligen, ställas till ordföranden och ges in till

förbundsdirektionen kansli minst sju dagar innan sammanträdet. En sådan begäran skall

innehålla uppgift om det eller de ärenden som ledamöterna önskar att förbundsdirektionen

skall behandla.

Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer i samråd med vice

ordföranden.

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden, efter samråd med vice ordföranden, ställa in

ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden eller platsen för ett sammanträde. Om så sker

skall ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet.

§ 7 Kallelse till sammanträde

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen skall, senast fem kalenderdagar före sammanträdesdagen, på ett lämpligt sätt

sändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald, som förbundsdirektionen

medgett rätt att närvara vid sammanträdet.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista om inte särskilda skäl föranleder annat.

Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på

föredragningslistan skall bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till åldern

äldste ledamoten göra detta.

Om inte förbundsdirektionen beslutar annat, bestämmer ordföranden när ett ärende som inte är

upptaget på föredragningslistan skall behandlas under ett sammanträde.
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§ 8 Initiativrätt

Ärenden i förbundsdirektionen får väckas av ledamot i direktionen, förbundsmedlem genom

framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen samt organ under direktionen om

direktionen medgett sådan rätt.

§ 9 Närvarorätt

Förbundsdirektionen får besluta att sammanträde med förbundsdirektionen skall vara offentligt.

Budgetsammanträde skall enligt 9 kap. 10 § kommunallagen vara offentligt.

Kungörelse skall anslås på medlemskommunernas officiella anslagstavla.

Respektive medlemskommuns presidier i kommunstyrelsen samt respektive kommuns

ledande tjänstemanperson har närvaro- och yttranderätt vid förbundsdirektionens

sammanträden.

Vid förbundsdirektionens sammanträden får, om inte förbundsdirektionen fattar särskilt beslut

om annat, förbundschef för förbundet vara närvarande med yttranderätt att delta i

överläggningarna men inte i beslutet.

Övriga tjänstepersoner inom förbundet är skyldiga att närvara och föredra ärenden vid

sammanträden i förbundsdirektionen i den omfattning förbundsdirektionen beslutar.

Förbundsdirektionen har rätt att kalla tjänsteperson hos medlemskommunerna till sammanträde

för att föredra ärenden eller lämna upplysningar i ärenden som förbundsdirektionen har att

behandla.

Förbundsdirektionen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i

förbundsdirektionen har rätt att närvara och yttra sig vid förbundsdirektionens sammanträden.

§ 10 Beslutsförhet

Förbundsdirektionen får handlägga ärenden bara när fler än hälften av tjänstgörande ledamöter

är närvarande. (KL 6 kap. 27 §)

För samtliga beslut krävs enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 11 Protokoll
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Vid sammanträde med förbundsdirektionen och övriga eventuella organ skall protokoll

föras på ordförandens ansvar. Det skall redovisa vilka ledamöter och ersättare som

tjänstgjort och vilka ärenden som styrelsen handlagt.

Protokollet skall för varje ärende redovisa:

• förslag och yrkanden som lagts fram

• omröstning

• beslut som fattats

• ev. reservation

Protokoll från varje sammanträde skall tillställas kommunstyrelsen i respektive

medlemskommun och förbundets revisorer.

Utdrag ur protokoll skall tillställas de kommunala nämnder, andra myndigheter och enskilda som

berörs av besluten i protokollet.

§ 12 Reservation och särskilt uttalande

En ledamot som deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot beslutet. Reservationen

skall anmälas innan sammanträdet avslutas.

Om en ledamot har reserverat sig och vill motivera reservationen skall ledamoten göra det

skriftligt. Motiveringen skall lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för

justering av protokollet.

En ledamot som deltagit i överläggningen i ett ärende har rätt att anteckna sin mening i

protokollet (särskilt uttalande). Anmälan om uttalandet och dess huvudsakliga innebörd skall

göras innan sammanträdet avslutas.

§ 13 Justering av protokoll

Vid varje sammanträde med förbundsdirektionen eller övriga organ utses en protokolljusterare

som tillsammans med ordföranden justerar protokollet.

Förbundsdirektionen och övriga organ kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras
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omedelbart. Paragrafen skall redovisas skriftligen innan paragrafen justeras.

§ 14 Delgivning

Delgivning med förbundet sker med ordföranden eller anställd som förbundsdirektionen

bestämmer.

§ 15 Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av förbundsdirektionen skall

undertecknas av ordföranden eller om ordföranden är förhindrad av vice ordföranden eller av

särskilt utsedd ledamot och kontrasigneras av anställd som förbundsdirektionen bestämmer.

§ 20 Samråd

I enlighet med förbundsordningen skall förbundsdirektionen samråda med medlemmarna i

frågor om avtal av större dignitet, beslut av principiell/strategisk betydelse, större

investeringar, större ändringar av verksamheten eller annat av större vikt. I detta syfte får

förbundsdirektionen från styrelser och nämnder samt tjänstemän inhämta de yttranden och

upplysningar som behövs för att förbundsdirektionen skall kunna fullgöra sina uppgifter.

Medlemmarna har även rätt att inhämta yttranden och upplysningar från förbundsdirektionen.

§ 16 Utskott

Om förbundsdirektionen bestämmer att utskott skall finnas inom förbundsdirektionen skall

följande tillämpas.

Antalet ledamöter och ersättare bestäms av förbundsdirektionen.

Förbundsdirektionen väljer för den tid förbundsdirektionen bestämmer bland utskottets

ledamöter en ordförande och en vice ordförande.

Ersättare skall närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att

tjänstgöra. Ersättare skall inkallas till tjänstgöring i den av förbundsdirektionen vid valet

bestämda ordningen. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet som inte utsetts vid

proportionellt val skall fyllnadsval förrättas.
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Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden skall också

hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst hälften av utskottet anser att det

behövs. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

De ärenden som skall avgöras av förbundsdirektionen i dess helhet skall beredas av

utskottet om beredning behövs. Ordföranden eller förbundsdirektionens sekreterare

överlämnar sådana ärenden till utskottet. När ärendet beretts skall utskottet lägga fram

förslag till beslut.

På ordförandens ansvar skall utskottet föra protokoll. Protokoll justeras av ordföranden och

en ledamot. Protokoll från varje sammanträde skall tillställas förbundsdirektionens

ledamöter och ersättare samt förbundets revisorer.

§ 22 Tjänstemans deltagande i sammanträde

Vid förbundsdirektionens sammanträden får, om inte förbundsdirektionen fattar särskilt beslut

om annat, förbundschef tillika räddningschef för förbundet vara närvarande med rätt att delta i

överläggningarna men inte i beslutet.

Övriga tjänstemän inom förbundet är skyldiga att närvara och föredra ärenden vid sammanträden

i förbundsdirektionen i den omfattning förbundsdirektionen beslutar.

Förbundsdirektionen har rätt att kalla tjänstemän hos medlemskommunerna till sammanträde för

att föredra ärenden eller lämna upplysningar i ärenden som förbundsdirektionen har att

behandla.

§ 17 Processbehörighet

Förbundsdirektionen får själv eller genom ombud föra förbundets talan i alla mål och ärenden

inför domstol och annan myndighet samt vid förrättning av skilda slag, om inte någon annan

skall göra det på grund av föreskrift i lag eller förordning.

§ 18 Ikraftträdande

Detta reglemente skall antas av förbundsdirektionen och fastställas av kommunfullmäktige i Ale

kommun och Kungälvs kommun. Reglementet gäller fr o m den xxxxxxx.
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Kommunstyrelsen

Översyn av reglementen och allmän stadga

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta reglementen för

kommunstyrelsen enligt förslag, med ikraftträdande 2022-11-01. Vid tillämpningen har

reglementet företräde framför allmän stadga under perioden från 2022-11-01 till 2022-12-01.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver gällande reglemente för

kommunstyrelsen, från och med 2022-11-01.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta reglementen för

jävsnämnden, krisledningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden,

servicenämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, valnämnden och

överförmyndarnämnden enligt förslag, med ikraftträdande 2022-12-01.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver allmän stadga och reglementen

för jävsnämnden, krisledningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden,

samhällsbyggnadsnämnden, servicenämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden,

valnämnden och överförmyndarnämnden, från och med 2022-12-01.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Som en del av arbetet att se över gällande styrdokument har arbete gjorts med med att

förändra upplägget för de styrdokument som styr kommunstyrelsen och nämnders

verksamhet. Arbetet innebär att följande förändringar genomförs:

· Antagande av en ny arbetsordning för styrelse och nämnder som rör kommunstyrelsen

och andra nämnders arbetsformer

· Antagande av enhetliga reglementen som reglerar kommunstyrelsen och nämndernas

verksamhet, med undantag för de formella frågor som reglerar kommunstyrelsen och

andra nämnders sammanträden
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· Nämndernas arbetsmiljöansvar tydliggörs, med undantag för kommunstyrelsens

övergripande ansvar att samordna arbetsmiljöarbetet i kommunen

· Särskilda förtydliganden om ansvaret för olika nämnders i respektive reglemente

· Anpassningar till praktiska förhållanden och i övrigt redaktionella ändringar

Förändringen görs för att reglementen och arbetsordningen ska träda i kraft inför kommande

mandatperiod, med hänsyn till att den nyvalda kommunstyrelsen börjar arbetet den

1 november 2022 och övriga nämnders arbetet den 1 december 2022. Befintliga reglementen

och allmän stadga upphävs därmed.

Maria Reinholdsson Erik Bergman

Kommunchef Kanslichef
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-05-25

Förslag på arbetsordning för styrelse och nämnder

Förslag på reglemente för jävsnämnden

Förslag på reglemente för kommunstyrelsen

Förslag på reglemente för krisledningsnämnden

Förslag på reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Förslag på reglemente för samhällsbyggnadsnämnden

Förslag på reglemente för servicenämnden

Förslag på reglemente för socialnämnden

Förslag på reglemente för utbildningsnämnden

Förslag på reglemente för valnämnden

Förslag på reglemente för överförmyndarnämnden

Gällande allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale kommun

Gällande reglemente för kommunstyrelsen

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Kommunsekreterare
Författningssamlingen

För kännedom:

Samtliga nämnder
Förvaltningsledningen

Ärendet

Inom kansliet pågår ett arbete med att se över styrdokumenten i kommunen. I detta ärende har

en genomgång gjorts av upplägget med allmän stadga och reglementen samt mindre ändringar

för att göra det lätthanterligt och att det ska kunna stå sig över tid har genomförts.

Ändringarna som genomförs är i huvuddrag följande:
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· Förändrat upplägg genom upphävande av allmän stadga och införande av ny

arbetsordning för styrelse och nämnder samt nya reglementen

Upplägget med allmän stadga och reglementen ändras. De gemensamma bestämmelser i

allmän stadga och de specifika bestämmelser i reglementen för varje nämnd flyttas istället

över till enhetliga reglementen. Kommunstyrelsen och andra nämnders reglementen ska i sin

helhet reglera alla frågor som ligger inom respektive nämnds kompetens förutom de formella

frågor som gäller nämndens arbetsformer. De formella frågorna rörande nämndens

arbetsformer flyttas över till en arbetsordning.

Syftet är att reglera formella frågor i en arbetsordning och sakliga nämndspecifika frågor i

reglementen. För nämndadministrationen renodlas de frågor som aktualiseras under

nämndprocessen samt att förvaltningen tydligt ser vilka sakliga frågor som rör nämndens

organisation, verksamhetsområde, förutsättningar för samverkan inom kommunen och andra

frågor (t.ex. undertecknanderegler och liknande).

· Nämndernas arbetsmiljöansvar tydliggörs, med undantag för kommunstyrelsens

övergripande ansvar att samordna arbetsmiljöarbetet i kommunen

Utgångspunkten är att arbetsgivaren har arbetsmiljöansvaret. För kommunen är Ale kommun

som juridisk person anställande avtalspart och enligt gällande interna organisation enligt

reglemente är kommunstyrelsen anställande myndighet. Den arbetsrättsliga och den

arbetsmiljörättsliga lagstiftningen tar utgångspunkt i samma arbetsgivarbegrepp, men för

arbetsmiljöområdet finns det skäl att inte låsa sig fast vid att kommunen som juridisk person

är arbetsgivare. Förarbetsuttalanden ger stöd för att ansvaret för arbetsmiljön även ligger där

det finns organisatoriska och ekonomiska förutsättningar att infria ansvaret (prop. 1976/77, s.

149). Kommunstyrelsen och nämnderna har respektive för sin egen verksamhet både det

ekonomiska och det organisatoriska ansvaret vilket inte utgör ett hinder för att förtydliga detta

ansvar i reglementen.

Ett andra stycke markerar kommunstyrelsen och andra nämnders ansvar att inom sin

verksamhet samverka med andra om verksamheten bedrivs i ett fysiskt arbetsställe som annan

kommunal myndighet ansvarar för. Kommunstyrelsens övergripande ansvar att samordna

arbetsmiljöarbetet kvarstår för att hantera kommunövergripande frågor och andra frågor som

kan uppkomma mellan kommunens olika myndigheter.

· Särskilda förtydliganden om ansvaret för olika nämnders i respektive reglemente

Samhällsbyggnadsnämndens ansvar för medfinansieringsfrågor gällande statlig väg och

järnväg, och anläggande av statlig farled är frågor som har ett samband med de frågor som

samhällsbyggnadsnämnden övertog från kommunstyrelsen i den omorganisation som

kommunfullmäktige beslutade i beslut KF § 37, 2022-02-28. Förändringen utgör ett



5(7)

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

förtydligande och innebär därmed inte att samhällsbyggnadsnämnden får ett nytt ansvar inom

sitt verksamhetsområde.

I servicenämndens reglemente tydliggörs servicenämndens ansvar att lägga fram

lokalförsörjningsplan till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska till

servicenämnden ges möjlighet att yttra sig om behovet inom respektive verksamhet, men

servicenämnden har ansvar för att arbeta fram lokalförsörjningsplanen och ge det till förslag

till kommunfullmäktige. Därutöver förtydligas också servicenämndens ansvar som

bostadsrättshavare.

Tidigare bestämmelse om samlingslokaler i kultur- och fritidsnämndens reglemente

omarbetas då gällande lydelse motsade vad som stod i samma reglementes bestämmelser om

stöd och avgifter. Nu gällande första stycket har tagits bort i förslaget och tidigare andra

stycket har införts som ett andra stycke i bestämmelsen om stöd och avgifter.

· Anpassningar till nya krav enligt lagstiftningen, praktiska förhållanden eller i

övrigt redaktionella ändringar

I övrigt görs justeringar för att anpassa sig till hur verksamheten i praktiken genomförs,

anpassningar till ändrade lagkrav samt redaktionella ändringar vilket inkluderar språkliga och

förändringar i layout.

Framtida fokus för arbetet med att se över styrdokumenten är att utreda ansvaret för

upphandling, utskottens roll i nämndernas organisation och nämndprocessen samt regleringen

av internöverenskommelser.

Till ärendet har gällande allmän stadga och reglemente för kommunstyrelsen tagits med för

jämförelse.

Ekonomisk bedömning

Översynen är ett pågående arbete och i detta ärende föreslås inga sakliga förändringar annat

än att de förtydligande som gjorts om arbetsmiljöansvaret och samhällsbyggnadsnämndens

ansvar för medfinansieringsfrågor. Arbetsmiljöansvaret innebär ingen ekonomisk förändring

för kommunstyrelsen och andra nämnders verksamhet. Redan idag säkerställer varje nämnd

arbetsmiljön i sin verksamhet för den personal som arbetar för respektive verksamhet. De

medel av avsätts för arbetsmiljön ligger därför redan på varje nämnd och kommunstyrelsens

ansvar att samordna arbetsmiljöarbetet i kommunen. Förändringen utgör en praktisk

anpassning som inte föranleder någon ekonomisk förändring.

Samhällsbyggnadsnämndens ansvar för medfinansieringsfrågor gällande statlig väg och

järnväg, och anläggande av statlig farled är frågor utgör en sådan fråga som inryms i den

omorganisation som gjordes mellan samhällsbyggnadsnämnde och kommunstyrelsen genom
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kommunfullmäktige beslut KF § 37, 2022-02-28. Det finns därför inte någon anledning att

bedöma att det innebär någon ekonomisk förändring för samhällsbyggnadsnämnden annat än

den ekonomiska bedömning som gjordes vid omorganisationen.

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 6 kap. 44 § kommunallagen ska kommunfullmäktige anta reglementen om nämndernas

verksamhet och arbetsformer. Enligt riktlinje för styrdokument finns det även en tydlig

anvisning om att reglementen och arbetsordningar ska antas av kommunfullmäktige.

Remissyttrande

Ärendet har inte remitterats då det inte rör en större saklig förändring av reglementen och det

ansvar som kommunstyrelsen och andra nämnder har. Området har därför beaktats men inte

bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Vid antagande publiceras styrdokumenten i författningssamlingen och beslutet expedieras för

kännedom till kommunstyrelsen och andra nämnder. Samtliga förvaltningar kommer att

informeras om vad förändringarna innebär.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att det finns fördelar med att förändra upplägget med allmän stadga

som har ställning som ett gemensamt reglemente. Ett nytt upplägg med enhetliga reglementen

för kommunstyrelsen och andra nämnder samt en arbetsordning för att reglera de formella

frågor som aktualiseras för nämndadministration, innebär en fördel i tillämpningen där endast

ett dokument blir fokus för tillämpningen. I övrigt görs förtydliganden, anpassningar till

praktiska förhållanden och redaktionella ändringar.
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Framtida fokus för arbetet med att se över styrdokumenten är att utreda ansvaret för

upphandling, utskottens roll i nämndernas organisation och nämndprocessen samt regleringen

av internöverenskommelser.
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Arbetsordning för styrelse och 
nämnder 
Inledande bestämmelser 
1 § 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, gäller för kommunstyrelsen och 
nämnder bestämmelserna i denna arbetsordning. Vad som nedan sägs om 
nämnder gäller också för kommunstyrelsen. 

Om det i lag eller annan författning finns bestämmelser som avviker från denna 
stadga, ska de bestämmelserna gälla. 

2 § 
Nämnds verksamhetsområde framgår av reglemente för nämnden eller av annat 
beslut av kommunfullmäktige. I vissa fall framgår nämndens uppgifter av lag 
eller annan författning. 

Tid för sammanträden 
3 § 
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.  

Sammanträde ska även hållas om ordföranden anser att det behövs. 

Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter 
begär det. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos 
ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som ledamöterna 
önskar få behandlade på sammanträdet. 

4 § 
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 

5 § 
Ordföranden ska om möjligt samråda med vice ordförandena innan 
ordföranden bestämmer om tiden för extra sammanträde, inställande av ett 
sammanträde eller flytt av ett sammanträde. 

6 § 
Om ordföranden bestämmer att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen 
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordförande se till att de som har 
kallats tillställs en underrättelse om förändringen. 
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Offentliga nämndsammanträden 

7 § 
Nämnden får besluta om offentliga sammanträden med nämnden med de 
begränsningar som framgår av kommunallagen. Nämnden avgör om nämndens 
sammanträden ska vara öppna helt eller delvis 

Ordförande och vice ordförande 

8 § 
Kommunfullmäktige väljer ordförande och vice ordförande enligt varje 
nämnds reglemente. I reglementen framgår vilka som utgör nämndens 
presidium. 

Kallelse 

9 § 
Ordföranden för nämnden eller utskottet ansvarar för att kallelse utfärdas till 
sammanträde. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och 
plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald, som får närvara vid sammanträdet, senast 5 dagar före dagen 
för nämndsammanträde eller i god tid före dagen för utskottssammanträde. 

Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista samt ärendehandlingar enligt 
ordförandens bedömning. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.  

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska 
den till åldern äldste ledamoten göra detta. 

Anmälan av förhinder 
10 § 
Innan ett sammanträde har inletts, ska en ledamot som är förhindrad att delta i 
sammanträdet eller i en del av sammanträdet snarast anmäla detta till 
sekreterare för sammanträdet. Sekreteraren underrättar den ersättare som står i 
tur att tjänstgöra och som inte redan har underrättats för att tjänstgöra för annan 
ledamot. 

Närvarorätt 
11 § 
Nämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i 
nämnden, anställd i kommunen eller särskild sakkunnig att närvara vid 
sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Om nämnden beslutar 
det, får den som medges rätt att närvara även delta i överläggningarna. 

Kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande får 
närvara vid sammanträde med kommunens övriga nämnder utom i ärenden 
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som avser myndighetsutövning mot enskild. Kommunstyrelsens ordförande, 
1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande får när de är närvarande med stöd 
av denna bestämmelse delta i överläggningarna, men inte i besluten. 

Nämnden får härutöver enhälligt bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid 
nämndens sammanträden. 

Insynsplats 
12 § 
Varje parti i fullmäktige som inte är representerat i kommunstyrelsen har rätt 
till en insynsplats i kommunstyrelsen. Insynsplatsen innebär närvarorätt vid 
kommunstyrelsens sammanträden. Platsen är utan yttranderätt och är inte 
arvoderad. 

Kommunfullmäktige väljer en fullmäktigeledamot och en ersättare att besätta 
insynsplatsen i kommunstyrelsen. 

Deltagande på distans 
13 § 
En ledamot får delta i sammanträde på distans om nämndens eller utskottets 
ordförande medger det. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor. 

Upprop 
14 § 
I början av varje sammanträde uppropas samtliga ledamöter och ersättare. 

Inkallande av ersättare 
15 § 
Om en ledamot uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en 
ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden eller 
sekreteraren in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. 

Ersättares rätt att få sin mening antecknad i protokollet 
16 § 
En ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin 
mening i frågan antecknad i protokollet på samma villkor som för ledamot. 

Ersättares tjänstgöring i nämnden 
17 § 
Om en ledamot i nämnden är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde 
eller att vidare delta i ett sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens 



 4 (7) 

ställe. Den bland de närvarande, icke tjänstgörande ersättarna, som står i tur att 
tjänstgöra ska kallas in att tjänstgöra i den frånvarande ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde med nämnden har 
rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt i ledamotens ställe. 

18 § 
En ledamot eller tjänstgörande ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring i 
nämnden på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan behandlingen av 
ärendet har avslutats. 

En ledamot eller tjänstgörande ersättare som har avbrutit tjänstgöringen en 
gång under ett sammanträde med nämnden på grund av annat hinder än jäv, får 
åter tjänstgöra endast om den inkallade ersättarens inträde har påverkat det 
etablerade majoritetsförhållandet i nämnden. 

19 § 
En ersättare som har börjat tjänstgöra i nämnden har företräde framför annan 
ersättare oberoende av turordningen. 

Om det etablerade majoritetsförhållandet i nämnden har påverkats genom 
ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare som inställer sig under pågående 
sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i 
turordningen. 

20 § 
Om ersättarna i nämnden inte har valts proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra 
enligt den ordning som fullmäktige har bestämt. 

Om fullmäktige har bestämt att ersättare ska inkallas i ordning efter deras 
partitillhörighet, ska en ersättare 

1. som har förklarat sig inte längre företräda det parti vilket han eller hon 
har invalts för, eller 

2. som har uteslutits ur detta parti, 
inte inkallas som ersättare för partiet i nämnden. Ersättaren ska inte heller 
inkallas för ett annat parti som han eller hon önskar företräda. 

Ett meddelande om att en ersättare inte längre företräder ett parti ska vara 
undertecknat av ersättaren eller partiet och lämnas till nämnden. Ersättaren 
eller partiet får alternativt meddela detta muntligt vid protokollfört 
sammanträde med nämnden. 

21 § 
Om ersättarna i nämnden inte har valts proportionellt och någon ordning för 
ersättarnas tjänstgöring inte är bestämd eller om den ordning som fullmäktige 
har bestämt inte avgör vilken ersättare som ska tjänstgöra, ska 

1. ersättare som har valts vid samma tillfälle tjänstgöra i nämnden i den 
ordning de har tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet, samt 

2. ersättare som har valts vid fyllnadsval tjänstgöra i nämnden efter 
ersättare valda vid ordinarie val (fullmäktiges val av hela nämnden) och 
efter ersättare valda vid tidigare genomförda fyllnadsval. 
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Ersättare för ordföranden 

22 § 
Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde med nämnden, fullgör den till 
åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter vid sammanträdet till dess att 
någon ur presidiet anländer, eller till det att nämnden utser annan ledamot som 
ersättare för ordförande. 

Yrkanden 

23 § 
När nämnden eller utskottet har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, 
går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen 
och kontrollerar att de har uppfattats rätt. Ordföranden befäster genomgången 
med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras, återtas eller läggas 
till, om inte nämnden eller utskottet enhälligt beslutar att medge det. 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot eller tjänstgörande 
ersättare som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt. 

Deltagande i beslut 
24 § 
En ledamot eller tjänstgörande ersättare i nämnden eller utskottet, där det är 
möjligt, som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 
ordföranden innan beslutet fattas. En ledamot eller tjänstgörande ersättare som 
inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om beslutet har 
fattats med acklamation. 

Omröstning 
25 § 
Omröstningar i nämnden eller utskottet genomförs så att ledamöterna och de 
tjänstgörande ersättarna avger sina röster efter upprop. Ordföranden avger 
alltid sin röst sist. 

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett 
klubbslag. Därefter får inte någon ledamot eller tjänstgörande ersättare avge sin 
röst. Inte heller får någon ledamot eller tjänstgörande ersättare ändra eller återta 
en avgiven röst efter klubbslaget. 

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny 
omröstning genomföras omedelbart. 

Justering av protokoll 
26 § 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Tidpunkt för justeringen 
ska fastställas av nämnden eller utskottet innan sammanträdet avslutas. 
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Nämnden eller utskottet får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan nämnden eller utskottet 
justerar den. 

Reservation 

27 § 
Om en ledamot eller tjänstgörande ersättare har reserverat sig mot ett beslut i 
nämnden eller utskottet och vill motivera reservationen ska detta göras 
skriftligen. 

En motivering ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts 
för justeringen av protokollet. Vid omedelbar justering ska motiveringen i 
stället lämnas till sekreteraren innan nämnden justerar den aktuella paragrafen. 

Avsägelse av uppdrag 
28 § 
En nämndledamot eller ersättare som önskar lämna sitt uppdrag, ska lämna in 
en skriftlig framställning om att få bli befriad från uppdraget. Framställningen 
ska ställas till fullmäktige. 

29 § 
En utskottsledamot eller ersättare som önskar lämna sitt uppdrag, ska lämna in 
en skriftlig framställning om att få bli befriad från uppdraget. Framställningen 
ska ställas till den nämnd som har valt utskottet. 

Utskott 
30 § 
Nämnden väljer ordförande och en eller två vice ordförande i utskottet enligt 
varje nämnds reglemente. 

Om ordföranden i ett utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid än 2 månader, får nämnden 
utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra 
ordförandens uppgifter. 

31 § 
Ett utskott sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. 
Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när 
minst två ledamöter begär det. 

32 § 
Utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av ett 
utskott om beredning behövs. Ordföranden för nämnden eller sektorchefen 
överlämnar sådana ärenden till det utskott som har att bereda ärendet. 
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33 § 
Ersättare ska närvara vid ett utskotts sammanträde endast om ledamot är 
förhindrad att tjänstgöra. 

34 § 
Om ersättarna inte har valts proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt den 
ordning som nämnden har bestämt. 

Om någon ordning inte är bestämd eller om den ordning som nämnden har 
bestämt inte avgör vilken ersättare som ska tjänstgöra, ska 

1. ersättare som har valts vid samma tillfälle tjänstgöra i den ordning de 
har tagits upp i nämndens protokoll från valet, samt 

2. ersättare som har valts vid fyllnadsval tjänstgöra efter ersättare valda 
vid ordinarie val (nämndens val av hela utskottet) och efter ersättare 
valda vid tidigare genomförda fyllnadsval. 

35 § 
Har uppdraget som ledamot eller ersättare i en nämnd upphört, upphör utan 
särskilt beslut ledamotens eller ersättarens eventuella uppdrag i nämndens 
utskott samtidigt med uppdraget i nämnden. 

Nämnden ska befria den som önskar lämna sitt uppdrag som ledamot eller 
ersättare i nämndens utskott, om det inte finns särskilda skäl emot det. 

Nämnden får under ett utskotts mandattid återkalla uppdragen för samtliga 
ledamöter och ersättare i utskottet, men får inte återkalla uppdragen för endast 
vissa förtroendevalda i utskottet. 

36 § 
Har ett uppdrag upphört för en ledamot eller en ersättare i ett utskott, som inte 
utsetts vid proportionellt val, ska nämnden snarast förrätta fyllnadsval. 

Har nämnden återkallat uppdragen för samtliga förtroendevalda i ett utskott, 
ska dock nämnden vid samma sammanträde förrätta val av ledamöter och 
ersättare i utskottet, om nämnden inte har beslutat att omorganisera 
utskottsorganisationen på ett sådant sätt att utskottet läggs ned. 
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Reglemente för jävsnämnden 

Inledande bestämmelser 
Allmänna bestämmelser 
1 § 
Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller 
bestämmelserna i detta reglemente för jävsnämnden. 

Om det i lag eller annan författning finns bestämmelser som gäller för ett 
ärende jävsnämnden ansvarar för och som avviker från detta reglemente, ska de 
bestämmelserna gälla. 

2 § 
Jävsnämnden ska med uppmärksamhet främja och följa utvecklingen i de 
frågor som ingår i nämndens verksamhetsområde, ta de initiativ och framlägga 
de förslag som nämnden finner påkallade. 

Ankommer det på kommunfullmäktige att fatta beslut i ärende inom 
jävsnämndens verksamhetsområde, ska nämnden bereda fullmäktigeärendet 
och verkställa fullmäktiges beslut. 

3 § 
Med begreppet lag avses i detta reglemente inte endast lagen utan även de 
förordningar och andra författningar som kompletterar lagen. 

Nämndens organisation 
Nämndens sammansättning 
4 § 
Jävsnämnden består av 3 ledamöter och 3 ersättare, om inte 
kommunfullmäktige före valet av nämnden beslutar att ändra antalet för den 
mandatperiod valet avser. 

Ordförande och vice ordförande 
5 § 
Kommunfullmäktige väljer för jävsnämndens mandattid bland nämndens 
ledamöter en ordförande och en 1:e vice ordförande som utgör nämndens 
presidium. 

Jävsnämndens ordförande ska leda, samordna och övervaka nämndens 
verksamhet. Vice ordförande biträder ordföranden vid fullgörande av denna 
uppgift. 

Ordföranden ska representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter 
samt vid överläggningar (konferenser och sammanträden) till vilka nämnden 
kallas eller kallar, om inte jävsnämnden bestämmer annat. 
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Verksamhetsområde 
Jävsnämndens uppgifter 
6 § 
Jävsnämnden bestämmer om rättigheter och skyldigheter för kommunen i 
ärenden där samhällsbyggnadsnämnden eller annan nämnd är förhindrad att 
fullgöra uppgiften på grund av att de företräder kommunen som part. 

Jävsnämndens beslut ska expedieras till den nämnd som i andra fall har att 
bestämma i motsvarande ärende mot annan än kommunen. 

7 § 
Jävsnämnden utövar i lag eller annan författning föreskriven tillsyn över sådan 
verksamhet som samhällsbyggnadsnämnden eller annan nämnd är förhindrad 
att utföra på grund av att de själva bedriver verksamheten. 

Ekonomisk förvaltning 

8 § 
I jävsnämndens uppgifter ingår att inom nämndens verksamhetsområde bevaka 
att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i rätt tid samt att 
vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. 

Jävsnämnden ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. 

9 § 
Jävsnämnden får inom sitt verksamhetsområde träffa överenskommelse om 
betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta därmed 
sammanhängande avtal för att tillvarata kommunens intressen. 

10 § 
Jävsnämnden får inom sitt verksamhetsområde använda 
arbetsmarknadspolitiska stödformer eller andra stöd som tillhandahålls av 
staten. 

Arbetsmiljöansvar 
11 § 
Jävsnämnden fullgör inom nämndens verksamhet det ansvar som arbetsgivare 
har enligt arbetsmiljölagstiftningen.  

Inom ramen för arbetsmiljöansvaret ska jävsnämnden samverka med 
kommunstyrelsen eller annan nämnd om jävsnämnden verksamhet bedrivs i ett 
arbetsställe som kommunstyrelsen eller annan nämnd har arbetsmiljöansvaret 
för. 
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Förvaltning av egendom 

12 § 
Jävsnämnden ska inom gällande budgetramar förvärva den lösa egendom som 
behövs för nämndens verksamhet och överlåta den lösa egendom som inte 
längre behövs. 

13 § 
Jävsnämnden ska väl vårda och underhålla den lösa egendom som nämnden 
har ansvaret för. 

Jävsnämnden har endast ansvar för kommunal lös egendom som används i 
nämndens verksamhet. Jävsnämnden ansvarar därutöver för kommunal lös 
egendom som används i flera nämnders eller kommunstyrelsens verksamhet, 
om jävsnämnden har betalat för förvärvet av egendomen. 

Andra stycket gäller inte om kommunfullmäktige har beslutat annat, eller om 
kommunstyrelsen eller andra nämnder skriftligen genom 
internöverenskommelse kommit överens om annat. 

Av reglemente för servicenämnden framgår att servicenämnden har 
förvaltningsansvaret för byggnader på ofri grund. 

14 § 
Jävsnämnden ska väl vårda den fasta egendom som nämnden disponerar för sin 
verksamhet.  

Jävsnämnden ska åtgärda fel och brister i den fasta egendomen, eller anmäla 
dessa till kommunstyrelsen eller annan nämnd som har förvaltningsansvaret för 
egendomen. 

15 § 
Jävsnämnden ska verka för att behovet av mark, anläggningar och lokaler inom 
nämndens verksamhetsområde tillgodoses.  

Jävsnämnden ska anmäla förändrade behov av mark till 
samhällsbyggnadsnämnden.  

Jävsnämnden ska anmäla förändrade behov av lokaler och bostäder samt 
tillhörande anläggningar till servicenämnden. 

Processbehörighet 

16 § 
Jävsnämnden ska själv eller genom ombud föra talan i alla mål och ärenden 
som hör till nämndens verksamhetsområde. 

Upphandling 
17 § 
Kommunstyrelsen ansvarar i kommunen för upphandlingar enligt lagen 
(2016:1145) om offentlig upphandling eller annan författning. 
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Jävsnämnden ska för förvärv eller annan åtgärd avseende upphandling enligt 
lagen (2016:1145) offentlig upphandling, till kommunstyrelsen anmäla behov 
av upphandling och därefter biträda kommunstyrelsens upphandling med 
kunskap och utredningar inom sitt fackområde. 

Jävsnämnden har rätt att göra avrop på avtal som nämnden eller kommunen är 
berättigade att göra avrop ifrån. Nämnden får dock inte göra avrop i strid mot 
ramavtal ingångna av kommunstyrelsen eller på uppdrag av kommunstyrelsen. 

Kris, beredskap och säkerhet 
18 § 
Jävsnämnden ansvarar för analys, planering och förberedelse av nämndens 
säkerhets- och krisberedskapsarbete. 

19 § 
Jävsnämnden ansvarar för att inom sitt verksamhetsområde fullgöra de 
uppgifter som enligt 

1. lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och 

2. lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap 
ankommer på kommun avseende analys, planering, förberedelser och 
skyldighet att lämna uppgifter. 

20 § 
Jävsnämnden ansvarar för att lämna uppgifter enligt 2 kap. 4 § lagen 
(1994:1809) om totalförsvarsplikt för uppgifter inom nämndens verksamhet. 

Jävsnämnden ska hålla kommunstyrelsen informerad om beredskapsläget och 
de övriga förhållanden som är av betydelse för att kommunstyrelsen ska kunna 
fullgöra sitt samordnings- och rapporteringsansvar. 

21 § 
Av reglemente för kommunstyrelsen framgår att kommunstyrelsen ansvarar för 
säkerhetsprövning och placering i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen 
(2018:585). 

Jävsnämnden ska göra framställning till kommunstyrelsen om det finns behov 
av säkerhetsprövning av anställd eller annan som på annat sätt ska delta i 
säkerhetskänslig verksamhet samt biträda kommunstyrelsen vid 
säkerhetsprövningen. Detsamma gäller vid behov av placering i säkerhetsklass 
enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). 

Jävsnämnden ansvarar för att nämndens verksamhet i övrigt uppfyller kraven i 
säkerhetsskyddslagen (2018:585). 

Behandling av personuppgifter 
22 § 
Jävsnämnden ansvarar för behandlingen av personuppgifter i nämndens 
verksamhet och är personuppgiftsansvarig för dessa i enlighet med 
europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
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2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande 
av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) samt även de svenska 
författningar som kompletterar förordningen. 

23 § 
Inom ramen för personuppgiftansvaret fullgör jävsnämnden 
personuppgiftsansvarigs uppgifter enligt dataskyddsförordningen och ansvarar 
för att jävsnämndens verksamhet uppfyller kraven i dataskyddsförordningen 
och andra författningar som reglerar behandlingen av personuppgifter i 
verksamheten. 

Kommunstyrelsen utser dataskyddsombud för kommunen. Vid utförandet av 
sitt uppdrag i jävsnämndens verksamhet utgör ombudet en del av den nämnden 
och omfattas av den myndighetens sekretessbestämmelser. 

Information, diarium och arkiv 
24 § 
Jävsnämnden ansvarar för nämndens informationsverksamhet. I 
informationsverksamheten ingår att informera om sådana förändringar av 
nämndens verksamhet som är av betydelse för brukare och invånare. 

25 § 
Jävsnämnden ansvarar för nämndens diarium. 

Jävsnämnden ansvarar för vården av sitt arkiv, om inte kommunens 
arkivmyndighet har övertagit ansvaret. Närmare föreskrifter om arkivvården 
finns i arkivlagen och arkivreglemente för Ale kommun. 

Samverkan 

Samråd inom kommunens organisation 
26 § 
Jävsnämnden ska inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och 
upplysningar som efterfrågas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller 
andra nämnder. 

Jävsnämnden ska vid behov samråda med av kommunen inrättade råd. 

Jävsnämnden får infordra yttranden och upplysningar från kommunstyrelsen 
och övriga nämnder samt från av kommunen inrättade råd. 

Samråd med organisationer 
27 § 
Jävsnämnden bör samråda med föreningar och andra organisationer när dessa 
är särskilt berörda. 

Remiss 
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28 § 
Inkommer från staten eller annan en remiss ställd till jävsnämnden eller som 
avser verksamheter inom jävsnämndens verksamhetsområde, har nämnden rätt 
att avge ett yttrande. 

Inkommer till kommunen från staten eller annan en till kommunen ställd 
remiss som avser verksamheter inom flera nämnders verksamhetsområde, får 
kommunstyrelsen avge kommunens yttrande. 

Jävsnämnden utgör beredningsorgan till kommunfullmäktige om yttrandet är 
av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen och remisstiden 
medger att det kan behandlas vid ett ordinarie sammanträde med 
kommunfullmäktige. 

Samverkan genom internöverenskommelser 

Internöverenskommelse avseende lös egendom 
29 § 
Jävsnämnden får överenskomma med kommunstyrelsen eller annan nämnd att 
överföra ansvaret för lös egendom som jävsnämnden ansvarar för.  

Internöverenskommelse avseende lös egendom ska vara skriftlig. 

Internöverenskommelse avseende förvaltningsansvar 

30 § 
Jävsnämnden får överenskomma med kommunstyrelsen eller annan nämnd 
som har förvaltningsansvar för fast egendom, att förvaltningsansvaret för viss 
fast egendom ska överföras till jävsnämnden.* 

Internöverenskommelse avseende förvaltningsansvar ska vara skriftlig och 
innehålla uppgift om dag när ansvaret övergår. 

Med begreppet förvaltningsansvar avses kommunens ägaransvar. 

Internöverenskommelse avseende hyra 
31 § 
Jävsnämnden får överenskomma med samhällsbyggnadsnämnden och 
servicenämnden om att jävsnämnden disponerar viss egendom och villkoren 
härför. Av en sådan överenskommelse ska framgå bland annat 

1. hur ansvaret för drift och löpande underhåll fördelas mellan nämnderna, 
2. den ekonomiska uppgörelsen, 
3. om disponerande nämnd får hyra ut hela eller del av egendomen och i 

så fall för vilket ändamål samt 
4. villkoren för överenskommelsens upphörande,  

om detta inte regleras av föreskrifter antagna av kommunfullmäktige. 

 
* Överföring av förvaltningsansvaret kan avse t ex en byggnad som inte längre ska användas för 
kommunal verksamhet men lämpar sig att ingå i ett exploateringsområde eller ett markområde 
ur markreserven på vilket en ny verksamhetslokal ska byggas. 
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Internöverenskommelse avseende hyra får inte omfatta överförande av 
5. ansvaret för periodiskt underhåll eller 
6. sådant fastighetsägaransvar som inte kan överföras till hyresgäst vid ett 

externt hyresavtal. 

Internöverenskommelse avseende hyra ska vara skriftlig. 

Internöverenskommelse avseende service från servicenämnden 
32 § 
Jävsnämnden får överenskomma med servicenämnden att servicenämnden ska 
bedriva verksamhet bestående av service till jävsnämnden, om det bedöms vara 
till fördel för den kommunala verksamheten. 

Internöverenskommelse avseende bedrivande av verksamhet 
33 § 
Jävsnämnden får överenskomma med kommunstyrelsen eller annan nämnd att 
de ska bedriva viss verksamhet åt jävsnämnden, om det bedöms vara till fördel 
för den kommunala verksamheten. 

34 § 
Om kommunstyrelsen eller annan nämnd har behov av att bedriva viss 
verksamhet, får de efter överenskommelse med jävsnämnden bedriva 
verksamhet som jävsnämnden ansvarar för.  

Jävsnämnden har kvar sitt ansvar för verksamhet enligt reglemente eller annan 
författning även om en internöverenskommelse har träffats om att annan ska 
bedriva viss verksamhet. Ansvaret består i denna del i en skyldighet att ge stöd 
och ingripa om verksamheten inte bedrivs på ett tillfredsställande sätt eller i 
enlighet med internöverenskommelsen. 

Undertecknande och delgivningsmottagare 
Undertecknande av handlingar 
35 § 
Jävsnämnden bestämmer vem som ska underteckna handlingar inom nämndens 
verksamhetsområde. 

Delgivning 
36 § 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, sektorchefen eller annan 
anställd som jävsnämnden utser. 
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Reglemente för kommunstyrelsen 
Inledande bestämmelser 
Allmänna bestämmelser 
1 § 
Utöver vad som föreskrivs om kommunstyrelsen och nämnder i 
kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för 
kommunstyrelsen. 

Om det i lag eller annan författning finns bestämmelser som avviker från detta 
reglemente, ska de bestämmelserna gälla. 

2 § 
Kommunstyrelsen ska med uppmärksamhet främja och följa utvecklingen i de 
frågor som ingår i styrelsen verksamhetsområde, ta de initiativ och framlägga 
de förslag som styrelsen finner påkallade. 

Ankommer det på kommunfullmäktige att fatta beslut i ärende inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde, ska styrelsen bereda 
fullmäktigeärendet och verkställa fullmäktiges beslut. 

3 § 
Kommunstyrelsen ansvarar för de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i 
övrigt som inte har uppdragits till annan nämnd. 

Ledningsfunktion 

4 § 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan. 

Av 6 kap. 1 § kommunallagen framgår kommunstyrelsens ansvar för ledning 
och samordning av kommunens angelägenheter samt skyldighet att ha uppsikt 
över verksamhet som bedrivs av nämnder, kommunala bolag och 
kommunalförbund vilka kommunen är medlem i. 

5 § 
Kommunstyrelsen ska vid utövandet av sin ledningsfunktion särskilt 

1. leda utvecklingen av den kommunala demokratin och 
medborgarinflytandet, 

2. leda arbetet med och samordna utformningen av nämndövergripande 
mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala 
verksamheten samt göra framställningar till kommunfullmäktige i 
målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd, 

3. övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för den 
kommunala verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens 
löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt, 
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4. tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur 
verksamheten och den ekonomiska ställningen under budgetåret 
utvecklas, 

5. ansvara för samordningsträffar med företrädare för kommunens 
nämnder och bolag, 

6. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen 
helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller 
ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men även i 
avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen, 

7. leda utvecklingen av informationssystem och kommunikation, 
8. leda utvecklingen av regionala, nationella och internationella 

samarbeten, 
9. samordna nämndövergripande verksamhet i den mån samordningen inte 

ankommer på annan nämnd, 
10. ansvara för att överlämna kommunförvaltningens förslag gällande 

årsredovisningen till revisorerna senast 2 veckor innan 
kommunstyrelsen sammanträder för att lämna ett beslutsförslag till 
kommunfullmäktige i ärendet, samt 

11. ansvara för att överlämna kommunförvaltningens förslag till 
delårsrapport till revisorerna senast 2 veckor innan kommunstyrelsen 
sammanträder för att lämna ett beslutsförslag till kommunfullmäktige i 
ärendet. 

Definitioner 
6 § 
Med begreppet lag avses i detta reglemente inte endast lagen utan även de 
förordningar och andra författningar som kompletterar lagen. 

Kommunstyrelsens organisation 
Kommunstyrelsens sammansättning 
7 § 
Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 11 ersättare, om inte 
kommunfullmäktige före valet av styrelsen beslutar att ändra antalet för den 
mandatperiod valet avser. 

Mandattider 
8 § 
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen väljs för mandatperiod enligt 6 
kap. 18 § andra stycket kommunallagen. 

Presidium 
9 § 
Kommunfullmäktige väljer för kommunstyrelsens mandattid bland 
ledamöterna en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande. 
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Kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande 
utgör kommunstyrelsens presidium. 

Ordförande 

10 § 
Kommunstyrelsens ordförande ska leda, samordna och övervaka styrelsens 
verksamhet. De vice ordförandena biträder ordföranden vid fullgörande av 
denna uppgift. 

Ordföranden ska representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos 
myndigheter samt vid överläggningar (konferenser och sammanträden) till 
vilka nämnden kallas eller kallar, om inte nämnden bestämmer annat. 

11 § 
Det åligger kommunstyrelsens ordförande 

1. att närmast under styrelsen ha uppsikt över kommunens nämnder och 
förvaltning samt kommunala företag, 

2. att med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens 
utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten 
och att ta initiativ i dessa frågor, samt 

3. att främja samverkan mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

Utskott 
12 § 
Kommunstyrelsen ska ha ett arbetsutskott med samma mandattid som 
kommunstyrelsen och bestående av 5 ledamöter och 3 ersättare. 

Kommunstyrelsen får inrätta andra utskott med den mandattid som 
kommunstyrelsen bestämmer och bestående av 3 ledamöter och 2 ersättare. 

Kommunstyrelsen ska vid val av utskott bland utskottets ledamöter utse en 
ordförande och en eller två vice ordförande. 

Kommunalråd 
13 § 
Kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande är kommunalråd. 
Kommunalråden ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen. 

Verksamhetsområde 
Ekonomi 
14 § 
Kommunstyrelsen har hand om kommunens medelsförvaltning. Den ska 
anordnas i enlighet med av kommunfullmäktige meddelade föreskrifter. 

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. 
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15 § 
Utöver medelsförvaltningen har kommunstyrelsen hand om övrig ekonomisk 
förvaltning som inte ankommer på annan nämnd. I styrelsens uppgift ingår 
bland annat 

1. att tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 
2. att handha egen donationsförvaltning och efter överenskommelse med 

annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas 
av den nämnden, 

3. att ansvara för utdelning ur donationsfonder när detta inte ankommer på 
annan nämnd, 

4. att samordna och följa upp den interna kontrollen i kommunen, samt 
5. att anordna intern kontroll för styrelsens egen verksamhet. 

16 § 
I kommunstyrelsens uppgifter ingår att inom styrelsens verksamhetsområde 
bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i rätt tid samt 
att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. 

Kommunstyrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde. 

17 § 
Kommunstyrelsen får inom sitt verksamhetsområde träffa överenskommelse 
om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta därmed 
sammanhängande avtal för att tillvarata kommunens intressen. 

18 § 
Kommunstyrelsen får inom sitt verksamhetsområde använda 
arbetsmarknadspolitiska stödformer eller andra stöd som tillhandahålls av 
staten. 

Förvaltning av egendom 
19 § 
Kommunstyrelsen ska inom gällande budgetramar förvärva den lösa egendom 
som behövs för kommunstyrelsens verksamhet och överlåta den lösa egendom 
som inte längre behövs. 

20 § 
Kommunstyrelsen ska väl vårda och underhålla den lösa egendom som 
kommunstyrelsen har ansvaret för. 

Kommunstyrelsen har endast ansvar för kommunal lös egendom som används i 
kommunstyrelsens verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar därutöver för 
kommunal lös egendom som används i flera nämnders verksamhet, om 
kommunstyrelsen har betalat för förvärvet av egendomen. 
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Andra stycket gäller inte om kommunfullmäktige har beslutat annat, eller om 
kommunstyrelsen med andra nämnder skriftligen genom 
internöverenskommelse kommit överens om annat. 

Av reglemente för servicenämnden framgår att servicenämnden har 
förvaltningsansvaret för byggnader på ofri grund. 

21 § 
Kommunstyrelsen ska väl vårda den fasta egendom som nämnden disponerar 
för sin verksamhet.  

Kommunstyrelsen ska åtgärda fel och brister i den fasta egendomen, eller 
anmäla dessa till den nämnd som har förvaltningsansvaret för egendomen. 

22 § 
Kommunstyrelsen ska verka för att behovet av mark, anläggningar och lokaler 
inom kommunstyrelsens verksamhetsområde tillgodoses.  

Kommunstyrelsen ska anmäla förändrade behov av mark till 
samhällsbyggnadsnämnden.  

Kommunstyrelsen ska anmäla förändrade behov av lokaler och bostäder samt 
tillhörande anläggningar till servicenämnden. 

Processbehörighet 

23 § 
Kommunstyrelsen ska själv eller genom ombud föra talan i alla mål och 
ärenden som hör till kommunstyrelsens verksamhetsområde. 

Upphandling 

24 § 
Kommunstyrelsen ansvarar i kommunen för upphandlingar enligt lagen 
(2016:1145) om offentlig upphandling eller annan författning. 

25 § 
Övriga nämnder ska för förvärv eller annan åtgärd avseende upphandling enligt 
lagen (2016:1145) offentlig upphandling, till kommunstyrelsen anmäla behov 
av upphandling och därefter biträda kommunstyrelsens upphandling med 
kunskap och utredningar inom sitt fackområde. 

Nämnd har rätt att göra avrop på avtal som nämnden eller kommunen är 
berättigade att göra avrop ifrån. Nämnden får dock inte göra avrop i strid mot 
ramavtal ingångna av kommunstyrelsen eller på uppdrag av kommunstyrelsen. 

Avrop på avtal görs dock av den myndighet som behöver varan eller tjänsten. 

26 § 
Kommunstyrelsen får besluta att delta i upphandlingar som genomförs av andra 
upphandlande myndigheter. 
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Kommunstyrelsen får genomföra upphandlingar som omfattar även andra än 
kommunens egna myndigheter. 

Personal m.m. 

27 § 
Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan och har hand om kommunens 
övergripande personalpolitik. 

Styrelsen är arbetsgivare för all personal anställd av kommunen. 

28 § 
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för samordning av 
arbetsmiljöarbetet inom kommunen. 

Kommunstyrelsens ansvarar dock för att inom kommunstyrelsens verksamhet 
fullgöra det ansvar som arbetsgivare har enligt arbetsmiljölagstiftningen. 
Övriga nämnder har arbetsmiljöansvaret för respektive verksamhet. 

Inom ramen för arbetsmiljöansvaret ska kommunstyrelsen samverka med andra 
nämnder om kommunstyrelsens verksamhet bedrivs i ett arbetsställe som en 
annan nämnd har arbetsmiljöansvaret för. 

29 § 
Kommunstyrelsen har hand om frågor som avser förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och kommunens arbetstagare. Styrelsen har 
därvid bland annat 

1. att genom kollektivavtal reglera frågor avseende förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och kommunens arbetstagare, 

2. att leda de övergripande och strategiska personalfrågorna 
3. att besluta om stridsåtgärd, samt 
4. att lämna uppdrag enligt 6 kap 3 § lagen (2009:47) om vissa 

kommunala befogenheter. 

30 § 
Kommunstyrelsen har vidare hand om följande frågor. 

1. Ersättning till personalföreträdare i nämnder och styrelser 
2. Pension till arbetstagare enligt gällande pensionsbestämmelser och 

avtal 
3. Försäkring av arbetstagare enligt gällande försäkringsbestämmelser och 

avtal 
4. Arbetstid för arbetstagare 

Förtroendevalda 
31 § 
Kommunstyrelsen har hand om frågor avseende pensioner, försäkringar, 
arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i enlighet med av 
kommunfullmäktige antagna bestämmelser. 
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Näringsverksamhet 

32 § 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens åtgärder för att främja näringslivet 
i kommunen. 

Expropriation 

33 § 
Kommunstyrelsen ansvarar för expropriationsärenden i kommunen. 

Energi 

34 § 
Kommunstyrelsen har hand om kommunens övergripande energiplanering. 

Kommunstyrelsen ansvarar för främjandet av energihushållning i kommunen. 

Statistik 
35 § 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens framställning av statistik. 
Statistikframställningen utgör en särskild verksamhet, självständig i 
förhållande till kommunstyrelsens övriga verksamheter. Vid bedömningar 
enligt offentlighets- och sekretesslagstiftningen anses statistikframställningen 
därmed utgöra en egen verksamhetsgren inom kommunstyrelsen. 

Kris, beredskap och säkerhet 
36 § 
Kommunstyrelsen samordnar kommunens säkerhets- och krisberedskapsarbete. 

Kommunstyrelsen fullgör kommunens övriga uppgifter enligt lagen (2006:544) 
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap. 

Övriga nämnder ska hålla kommunstyrelsen informerad om beredskapsläget 
och de övriga förhållanden som är av betydelse för att kommunstyrelsen ska 
kunna fullgöra sitt samordnings- och rapporteringsansvar. 

37 § 
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt 

1. förfogandelagen (1978:262), 
2. hemvärnsförordning (1997:146), 
3. lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, med undantag för vad som 

följer av andra stycket, och 
4. lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd 

beredskap. 
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Kommunstyrelsen ansvarar för att lämna uppgifter enligt 2 kap. 4 § lagen 
(1994:1809) om totalförsvarsplikt för uppgifter inom kommunstyrelsens 
verksamhet. 

38 § 
Kommunstyrelsen ansvarar för säkerhetsprövning och placering i 
säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) för kommunens 
samtliga myndigheter. 

Nämnder ska göra framställning till kommunstyrelsen om det finns behov av 
säkerhetsprövning av anställd eller annan som på annat sätt ska delta i 
säkerhetskänslig verksamhet samt biträda kommunstyrelsen vid 
säkerhetsprövningen. Detsamma gäller vid behov av placering i säkerhetsklass. 

Kommunstyrelsen ansvarar härutöver för att styrelsens verksamhet i övrigt 
uppfyller kraven i säkerhetsskyddslagen (2018:585). 

39 § 
Kommunstyrelsen ansvarar för analys, planering och förberedelse av 
kommunstyrelsens säkerhets- och krisberedskapsarbete. 

40 § 
Kommunstyrelsen ansvarar för att inom sitt verksamhetsområde fullgöra de 
uppgifter som enligt 

1. lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och 

2. lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap 
ankommer på kommun avseende analys, planering, förberedelser och 
skyldighet att lämna uppgifter. 

Brottsförebyggande arbete 
41 § 
Kommunstyrelsen samordnar insatser för kommunens brottsförebyggande 
arbete. 

Intern visselblåsarfunktion 
42 § 
Kommunstyrelsen ansvarar för att fullgöra de uppgifter som ankommer på 
kommunen enligt lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om 
missförhållanden. 

Begravning 
43 § 
Kommunstyrelsen ansvarar för att avge yttrande enligt 50 § 
begravningsförordningen (1990:1147) avseende personer som är lämpliga för 
uppdrag som begravningsombud. 
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Socialnämnden fullgör enligt reglemente för socialnämnden kommunens 
övriga uppgifter enligt begravningslagstiftningen. 

Kommunalförbund 

44 § 
Har kommunen till ett kommunalförbund lämnat över skötseln av kommunala 
angelägenheter inom ett visst verksamhetsområde och är kommunalförbundet 
på grund av lag förhindrad att fullgöra viss uppgift inom området, ansvarar 
kommunstyrelsen för denna uppgift, om inte kommunfullmäktige har beslutat 
annat. Ankommer det på fullmäktige att fatta beslutet, ska kommunstyrelsen 
bereda ärendet. 

Digitalisering 

45 § 
Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande och samordnande digital 
verksamhetsutveckling samt vid behov prioritering av sådan verksamhet. 

Informationsverksamhet m.m. 

46 § 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens centrala informationsverksamhet, 
kommunens anslagstavla och kommunens författningssamling. 

Kommunstyrelsen ansvarar därutöver för kommunstyrelsens egen 
informationsverksamhet inom sitt verksamhetsområde. I 
informationsverksamheten ingår att informera om sådana förändringar av 
nämndens verksamhet som är av betydelse för brukare och invånare. 

47 § 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunstyrelsens diarium. 

Arkivmyndighet 
48 § 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i kommunen. 

Kommunstyrelsen ansvarar därutöver för vården av sitt arkiv. Närmare 
föreskrifter om arkivvården och arkivmyndighetens uppgifter finns i arkivlagen 
och arkivreglemente för Ale kommun. 

Dataskyddsombud och behandling av personuppgifter 

49 § 
Kommunstyrelsen utser ett dataskyddsombud gemensamt för samtliga 
kommunens myndigheter. 

Dataskyddsombudet ska fullgöra de uppgifter som ankommer på ombud enligt 
europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av 
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personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande 
av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) samt även de svenska 
författningar som kompletterar förordningen. 

Vid utförandet av sitt uppdrag i kommunstyrelsens verksamhet utgör 
dataskyddsombudet en del av kommunstyrelsen och omfattas av den 
myndighetens sekretessbestämmelser. 

50 § 
Kommunstyrelsen ansvarar för behandlingen av personuppgifter i 
kommunstyrelsens verksamhet och är personuppgiftsansvarig för dessa i 
enlighet med dataskyddsförordningen. 

Inom ramen för personuppgiftansvaret fullgör kommunstyrelsen 
personuppgiftsansvarigs uppgifter enligt dataskyddsförordningen och ansvarar 
för att kommunstyrelsens verksamhet uppfyller kraven i 
dataskyddsförordningen och andra författningar som reglerar behandlingen av 
personuppgifter i verksamheten. 

Övrig verksamhet 

51 § 
Kommunstyrelsen ansvarar för 

1. ärenden angående tillstånd för utomstående att använda kommunens 
heraldiska vapen, 

2. kommunalt partistöd, samt 
3. kvarvarande bostadslånefrågor enligt äldre författningar. 

52 § 
Kommunstyrelsen fullgör de uppgifter som ankommer på kommun enligt 

1. kameraövervakningslagen (2013:416), 
2. bostadsförvaltningslagen (1977:792) och 
3. lagen (2018:90) om insyn i finansiering av partier. 

Samverkan 
Samråd inom kommunens organisation 
53 § 
Kommunstyrelsen ska inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och 
upplysningar som efterfrågas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller 
andra nämnder. 

Kommunstyrelsen ska vid behov samråda med av kommunen inrättade råd. 

Kommunstyrelsen får infordra yttranden och upplysningar från 
kommunstyrelsen och övriga nämnder samt från av kommunen inrättade råd. 
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Samråd med organisationer 

54 § 
Kommunstyrelsen bör samråda med föreningar och andra organisationer när 
dessa är särskilt berörda. 

Remiss 

55 § 
Inkommer från staten eller annan en remiss ställd till kommunstyrelsen, har 
kommunstyrelsen rätt att avge ett yttrande. 

Inkommer från staten eller annan en till kommunen ställd remiss som avser 
verksamheter inom endast kommunstyrelsens verksamhetsområde, får 
kommunstyrelsen avge kommunens yttrande.  

Inkommer till kommunen från staten eller annan en till kommunen ställd 
remiss som avser verksamheter inom flera nämnders verksamhetsområde, får 
kommunstyrelsen avge kommunens yttrande. 

Är ett yttrande av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen är 
nämnden i stället beredningsorgan till kommunfullmäktige. 

Ankommer det på kommunfullmäktige att avge yttrande, framgår det av detta 
reglemente 64 § sjätte och sjunde punkten i vilka fall fullmäktige har delegerat 
till kommunstyrelsen att avge yttrande. 

Samverkan genom internöverenskommelser 

Internöverenskommelse avseende lös egendom 
56 § 
Kommunstyrelsen får överenskomma med annan nämnd att överföra ansvaret 
för lös egendom som kommunstyrelsen ansvarar för.  

Internöverenskommelse avseende lös egendom ska vara skriftlig. 

Internöverenskommelse avseende förvaltningsansvar 
57 § 
Kommunstyrelsen får överenskomma med annan nämnd som har 
förvaltningsansvar för fast egendom, att förvaltningsansvaret för viss fast 
egendom ska överföras till kommunstyrelsen.* 

Internöverenskommelse avseende förvaltningsansvar ska vara skriftlig och 
innehålla uppgift om dag när ansvaret övergår. 

Med begreppet förvaltningsansvar avses kommunens ägaransvar. 

 
* Överföring av förvaltningsansvaret kan avse t ex en byggnad som inte längre ska användas 
för kommunal verksamhet men lämpar sig att ingå i ett exploateringsområde eller ett 
markområde ur markreserven på vilket en ny verksamhetslokal ska byggas. 
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Internöverenskommelse avseende hyra 

58 § 
Kommunstyrelsen får överenskomma med samhällsbyggnadsnämnden och 
servicenämnden om att kommunstyrelsen disponerar viss egendom och 
villkoren härför. Av en sådan överenskommelse ska framgå bland annat 

1. hur ansvaret för drift och löpande underhåll fördelas mellan nämnderna, 
2. den ekonomiska uppgörelsen, 
3. om disponerande nämnd får hyra ut hela eller del av egendomen och i 

så fall för vilket ändamål samt 
4. villkoren för överenskommelsens upphörande,  

om detta inte regleras av föreskrifter antagna av kommunfullmäktige. 

Internöverenskommelse avseende hyra får inte omfatta överförande av 
5. ansvaret för periodiskt underhåll eller 
6. sådant fastighetsägaransvar som inte kan överföras till hyresgäst vid ett 

externt hyresavtal. 

Internöverenskommelse avseende hyra ska vara skriftlig. 

Internöverenskommelse avseende service från servicenämnden 
59 § 
Kommunstyrelsen får överenskomma med servicenämnden att servicenämnden 
ska bedriva verksamhet bestående av service till kommunstyrelsen, om det 
bedöms vara till fördel för den kommunala verksamheten. 

Internöverenskommelse avseende bedrivande av verksamhet 
60 § 
kommunstyrelsen får överenskomma med kommunstyrelsen eller annan nämnd 
att de ska bedriva viss verksamhet åt kommunstyrelsen, om det bedöms vara 
till fördel för den kommunala verksamheten. 

61 § 
Om kommunstyrelsen eller annan nämnd har behov av att bedriva viss 
verksamhet, får de efter överenskommelse med kommunstyrelsen bedriva 
verksamhet som kommunstyrelsen ansvarar för.  

Kommunstyrelsen har kvar sitt ansvar för verksamhet enligt reglemente eller 
annan författning även om en internöverenskommelse har träffats om att annan 
ska bedriva viss verksamhet. Ansvaret består i denna del i en skyldighet att ge 
stöd och ingripa om verksamheten inte bedrivs på ett tillfredsställande sätt eller 
i enlighet med internöverenskommelsen. 
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Undertecknande och delgivningsmottagare 
Undertecknande av handlingar 
62 § 
Avtal och andra handlingar som beslutas av kommunfullmäktige, ska 
undertecknas enligt de regler som gäller för motsvarande handlingar beslutade 
av kommunstyrelsen. Handlingar utfärdade i fullmäktiges namn undertecknas 
dock på det sätt arbetsordning för Ale kommunfullmäktige anger. 

I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar 
inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. 

Delgivning 
63 § 
Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, sektorchefen eller 
annan anställd som kommunstyrelsen utser. 

Delegering från fullmäktige 
64 § 
Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen rätten att fatta beslut i 
följande ärendegrupper. 

1. Upptagande av lån inom den beloppsram och enligt de riktlinjer som 
kommunfullmäktige har fastställt. 

2. Omsättning av lån enligt av kommunfullmäktige fastställda riktlinjer. 
3. Överenskommelse beträffande återbetalning av infriade 

borgensåtaganden vid frivillig försäljning av fastighet med statliga lån, 
innebärande reducering av belopp som ska återbetalas. 

4. Utlösande av option i avtal godkänt av kommunfullmäktige, även om 
beslutanderätten i sakfrågan annars hade åvilat kommunfullmäktige. 

5. Utlösande av förköpsklausul i avtal godkänt av kommunfullmäktige, 
även om beslutanderätten i sakfrågan annars hade åvilat 
kommunfullmäktige. 

6. Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om yttrandet inte 
är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. 

7. Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige och som är av 
principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen, om remisstiden 
inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med 
fullmäktige. 

65 § 
Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige snarast redovisa 
delegationsbeslut som styrelsen har fattat avseende ansökan om expropriation, 
utlösande av option och utlösande av förköpsklausul. 

Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige i samband med styrelsens 
verksamhetsuppföljning översiktligt redovisa övriga delegationsbeslut som 
styrelsen har fattat under uppföljningsperioden. Den översiktliga redovisningen 
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ska innehålla uppgift om vilka yttranden styrelsen har avgivit med stöd av 
delegationerna, men får i övrigt ange en sammanfattning av antalet eller 
resultatet av delegationsbeslut inom varje ärendegrupp som styrelsen har fattat. 
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Reglemente för 
krisledningsnämnden 
Inledande bestämmelser 
Allmänna bestämmelser 
1 § 
Krisledningsnämnden är kommunens ledande politiska organ om kommunen 
drabbas av en extraordinär händelse och beslut fattas om att nämnden ska träda 
i kraft.  

Utöver vad som föreskrivs om krisledningsnämnd i lag (2006:544) om 
kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap, samt i tillämpliga delar vad som föreskrivs om 
nämnder i kommunallagen, gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

Om det i lag eller annan författning finns bestämmelser som avviker från detta 
reglemente, ska de bestämmelserna gälla. 

2 § 
Ankommer det på kommunfullmäktige att fatta beslut i ärende inom 
krisledningsnämndens verksamhetsområde eller ett verksamhetsområde som 
nämnden övertagit, ska krisledningsnämnden bereda fullmäktigeärendet och 
verkställa fullmäktiges beslut. 

Redovisning av beslut till kommunfullmäktige 
3 § 
Krisledningsnämndens beslut ska redovisas vid nästa fullmäktigesammanträde. 

Definitioner 
4 § 
Med begreppet extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker 
från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en 
allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser 
av kommunen. 

Med begreppet lag avses i detta reglemente inte endast lagen utan även de 
förordningar och andra författningar som kompletterar lagen. 
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Nämndens organisation 
Nämndens sammansättning 
5 § 
Krisledningsnämnden består av 5 ledamöter och 19 ersättare, om inte 
kommunfullmäktige före valet av nämnden beslutar att ändra antalet för den 
mandatperiod valet avser. 

Nämndens ikraftträdande och upphörande 
6 § 
Förutsättningar för krisledningsnämndens ikraftträdande och upphörande 
framgår av 2 kap. 3 och 6 §§ lag (2006:544) om kommuners och regioners 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

Mandattider 
7 § 
Ledamöter och ersättare krisledningsnämnden väljs, om inte annat särskilt 
beslutas av kommunfullmäktige före valet, för fyra år räknat från och med den 
1 december det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 

Presidium 
8 § 
Kommunfullmäktige väljer för krisledningsnämndens mandattid bland 
ledamöterna en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande. 

Krisledningsnämndens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande 
utgör nämndens presidium. 

Ordförande 

9 § 
Ordförande särskilda uppgifter i krisledningsnämnden samt vice ordförande 
inträde i stället för ordförande framgår av 2 kap. 3 § lagen (2006:544) om 
kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap. 

10 § 
Krisledningsnämndens ordförande ska leda, samordna och övervaka nämndens 
verksamhet. De vice ordförandena biträder ordföranden vid fullgörande av 
denna uppgift. 

Ordföranden ska representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter 
samt vid överläggningar (konferenser och sammanträden) till vilka nämnden 
kallas eller kallar, om inte krisledningsnämnden bestämmer annat. 
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Verksamhetsområde 
Övertagande av verksamhetsområde 
11 § 
Förutsättningar för övertagande och återlämnande av verksamhetsområden från 
kommunstyrelsen och andra nämnder framgår av 2 kap. 4 och 6 §§ lagen 
(2006:544) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap. 

Bistånd till enskilda samt mellan kommuner  
12 § 
Krisledningsnämnden ansvarar för frågor om bistånd till andra kommuner och 
regioner samt till enskilda enligt 3 kap. lagen (2006:544) om kommuner och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap. 

Ekonomiska medel 
13 § 
Krisledningsnämnden har till sitt förfogande de resurser som befinns 
nödvändiga för att kunna fullgöra den verksamhet som nämnden ansvarar för. 

14 § 
I krisledningsnämndens uppgifter ingår att inom nämndens verksamhetsområde 
bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i rätt tid samt 
att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. 

Krisledningsnämnden ansvarar för den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde. 

15 § 
Krisledningsnämnden får inom sitt verksamhetsområde träffa 
överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och 
sluta därmed sammanhängande avtal för att tillvarata kommunens intressen. 

16 § 
Krisledningsnämnden får inom sitt verksamhetsområde använda 
arbetsmarknadspolitiska stödformer eller andra stöd som tillhandahålls av 
staten. 

Arbetsmiljöansvar 

17 § 
Krisledningsnämnden fullgör inom nämndens verksamhet det ansvar som 
arbetsgivare har enligt arbetsmiljölagstiftningen.  

Inom ramen för arbetsmiljöansvaret ska krisledningsnämnden samverka med 
kommunstyrelsen eller annan nämnd om krisledningsnämnden verksamhet 
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bedrivs i ett arbetsställe som kommunstyrelsen eller annan nämnd har 
arbetsmiljöansvaret för. 

Förvaltning av egendom 

18 § 
Krisledningsnämnden ska inom gällande budgetramar förvärva den lösa 
egendom som behövs för nämndens verksamhet och överlåta den lösa egendom 
som inte längre behövs. 

19 § 
Krisledningsnämnden ska väl vårda och underhålla den lösa egendom som 
nämnden har ansvaret för. 

Krisledningsnämnden har endast ansvar för kommunal lös egendom som 
används i nämndens verksamhet. Krisledningsnämnden ansvarar därutöver för 
kommunal lös egendom som används i flera nämnders eller kommunstyrelsens 
verksamhet, om krisledningsnämnden har betalat för förvärvet av egendomen. 

Andra stycket gäller inte om kommunfullmäktige har beslutat annat, eller om 
kommunstyrelsen eller andra nämnder skriftligen genom 
internöverenskommelse kommit överens om annat. 

Av reglemente för servicenämnden framgår att servicenämnden har 
förvaltningsansvaret för byggnader på ofri grund. 

20 § 
Krisledningsnämnden ska väl vårda den fasta egendom som nämnden 
disponerar för sin verksamhet.  

Krisledningsnämnden ska åtgärda fel och brister i den fasta egendomen, eller 
anmäla dessa till kommunstyrelsen eller annan nämnd som har 
förvaltningsansvaret för egendomen.  

21 § 
Krisledningsnämnden ska verka för att behovet av mark, anläggningar och 
lokaler inom nämndens verksamhetsområde tillgodoses.  

Krisledningsnämnden ska anmäla förändrade behov av mark till 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Krisledningsnämnden ska anmäla förändrade behov av lokaler och bostäder 
samt tillhörande anläggningar till servicenämnden. 

Processbehörighet 

22 § 
Krisledningsnämnden ska själv eller genom ombud föra talan i alla mål och 
ärenden som hör till nämndens verksamhetsområde. 
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Upphandling 

23 § 
Kommunstyrelsen ansvarar i kommunen för upphandlingar enligt lagen 
(2016:1145) om offentlig upphandling eller annan författning. 

Krisledningsnämnden ska för förvärv eller annan åtgärd avseende upphandling 
enligt lagen (2016:1145) offentlig upphandling, till kommunstyrelsen anmäla 
behov av upphandling och därefter biträda kommunstyrelsens upphandling 
med kunskap och utredningar inom sitt fackområde. 

Krisledningsnämnden har rätt att göra avrop på avtal som nämnden eller 
kommunen är berättigade att göra avrop ifrån. Nämnden får dock inte göra 
avrop i strid mot ramavtal ingångna av kommunstyrelsen eller på uppdrag av 
kommunstyrelsen. 

Kris, beredskap och säkerhet 
24 § 
Krisledningsnämnden ansvarar för analys, planering och förberedelse av 
nämndens säkerhets- och krisberedskapsarbete. 

25 § 
Krisledningsnämnden ansvarar för att inom sitt verksamhetsområde fullgöra de 
uppgifter som enligt 

1. lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och 

2. lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap 
ankommer på kommun avseende analys, planering, förberedelser och 
skyldighet att lämna uppgifter. 

26 § 
Krisledningsnämnden ansvarar för att lämna uppgifter enligt 2 kap. 4 § lagen 
(1994:1809) om totalförsvarsplikt för uppgifter inom nämndens verksamhet. 

Krisledningsnämnden ska hålla kommunstyrelsen informerad om 
beredskapsläget och de övriga förhållanden som är av betydelse för att 
kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sitt samordnings- och 
rapporteringsansvar. 

27 § 
Av reglemente för kommunstyrelsen framgår att kommunstyrelsen ansvarar för 
säkerhetsprövning och placering i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen 
(2018:585). 

Krisledningsnämnden ska göra framställning till kommunstyrelsen om det 
finns behov av säkerhetsprövning av anställd eller annan som på annat sätt ska 
delta i säkerhetskänslig verksamhet samt biträda kommunstyrelsen vid 
säkerhetsprövningen. Detsamma gäller vid behov av placering i säkerhetsklass 
enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). 
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Krisledningsnämnden ansvarar för att nämndens verksamhet i övrigt uppfyller 
kraven i säkerhetsskyddslagen (2018:585). 

Behandling av personuppgifter 

28 § 
Krisledningsnämnden ansvarar för behandlingen av personuppgifter i 
nämndens verksamhet och är personuppgiftsansvarig för dessa i enlighet med 
europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande 
av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) samt även de svenska 
författningar som kompletterar förordningen. 

29 § 
Inom ramen för personuppgiftansvaret fullgör krisledningsnämnden 
personuppgiftsansvarigs uppgifter enligt dataskyddsförordningen och ansvarar 
för att krisledningsnämnden verksamhet uppfyller kraven i 
dataskyddsförordningen och andra författningar som reglerar behandlingen av 
personuppgifter i verksamheten. 

Kommunstyrelsen utser dataskyddsombud för kommunen. Vid utförandet av 
sitt uppdrag i krisledningsnämndens verksamhet utgör ombudet en del av den 
nämnden och omfattas av den myndighetens sekretessbestämmelser. 

Information, diarium och arkiv 
30 § 
Krisledningsnämnden ansvarar för nämndens informationsverksamhet. I 
informationsverksamheten ingår att informera om sådana förändringar av 
nämndens verksamhet som är av betydelse för brukare och invånare. 

31 § 
Krisledningsnämnden ansvarar för nämndens diarium. 

Krisledningsnämnden ansvarar för vården av sitt arkiv, om inte kommunens 
arkivmyndighet har övertagit ansvaret. Närmare föreskrifter om arkivvården 
finns i arkivlagen och arkivreglemente för Ale kommun. 

Samverkan 
Samråd inom kommunens organisation 
32 § 
Krisledningsnämnden ska inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och 
upplysningar som efterfrågas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller 
andra nämnder. 

Krisledningsnämnden ska vid behov samråda med av kommunen inrättade råd. 
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Krisledningsnämnden får infordra yttranden och upplysningar från 
kommunstyrelsen och övriga nämnder samt från av kommunen inrättade råd. 

Samråd med organisationer 

33 § 
Krisledningsnämnden bör samråda med föreningar och andra organisationer 
när dessa är särskilt berörda. 

Remiss 

34 § 
Inkommer från staten eller annan en remiss ställd till krisledningsnämnden, 
som avser verksamheter inom krisledningsnämndens verksamhetsområde eller 
ett verksamhetsområde som krisledningsnämnden övertagit, har nämnden rätt 
att avge ett yttrande. 

Inkommer till kommunen från staten eller annan en till kommunen ställd 
remiss som avser verksamheter inom flera nämnders verksamhetsområde, får 
kommunstyrelsen avge kommunens yttrande. 

Krisledningsnämnden utgör beredningsorgan till kommunfullmäktige om 
yttrandet är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen och 
avser ett verksamhetsområde som krisledningsnämnden ansvarar eller övertagit 
ansvaret för. Det gäller endast om remisstiden medger att det kan behandlas vid 
ett ordinarie sammanträde med kommunfullmäktige. 

Samverkan genom internöverenskommelser 

Internöverenskommelse avseende lös egendom 
35 § 
Krisledningsnämnden får överenskomma med kommunstyrelsen eller annan 
nämnd att överföra ansvaret för lös egendom som krisledningsnämnden 
ansvarar för.  

Internöverenskommelse avseende lös egendom ska vara skriftlig. 

Internöverenskommelse avseende förvaltningsansvar 

36 § 
Krisledningsnämnden får överenskomma med kommunstyrelsen eller annan 
nämnd som har förvaltningsansvar för fast egendom, att förvaltningsansvaret 
för viss fast egendom ska överföras till krisledningsnämnden.* 

Krisledningsnämnden får för det förvaltningsansvar för fast egendom som 
krisledningsnämnden har övertagit, även ingå internöverenskommelse 
avseende förvaltningsansvar för att klargöra vem som har ansvar för vad. 

 
* Överföring av förvaltningsansvaret kan avse t ex en byggnad som inte längre ska användas 
för kommunal verksamhet men lämpar sig att ingå i ett exploateringsområde eller ett 
markområde ur markreserven på vilket en ny verksamhetslokal ska byggas. 
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Internöverenskommelse avseende förvaltningsansvar ska vara skriftlig och 
innehålla uppgift om dag när ansvaret övergår. 

Med begreppet förvaltningsansvar avses kommunens ägaransvar. 

Internöverenskommelse avseende hyra 
37 § 
Krisledningsnämnden får överenskomma med samhällsbyggnadsnämnden och 
servicenämnden om att krisledningsnämnden disponerar viss egendom och 
villkoren härför. Av en sådan överenskommelse ska framgå bland annat 

1. hur ansvaret för drift och löpande underhåll fördelas mellan nämnderna, 
2. den ekonomiska uppgörelsen, 
3. om disponerande nämnd får hyra ut hela eller del av egendomen och i 

så fall för vilket ändamål samt 
4. villkoren för överenskommelsens upphörande,  

om detta inte regleras av föreskrifter antagna av kommunfullmäktige. 

Internöverenskommelse avseende hyra får inte omfatta överförande av 
1. ansvaret för periodiskt underhåll eller 
2. sådant fastighetsägaransvar som inte kan överföras till hyresgäst vid ett 

externt hyresavtal. 

Internöverenskommelse avseende hyra ska vara skriftlig. 

38 § 
Krisledningsnämnden förvaltningsansvar för egendom som övertagits från 
kommunstyrelsen eller annan nämnd och som genom internöverenskommelse 
avseende hyra disponeras av annan kvarstår, även i de delar ansvar har 
överförts till annan som disponerar egendomen.  

Krisledningsnämnden ansvar består i dessa delar endast i en skyldighet att ge 
stöd och vid behov ingripa om kommunstyrelsen eller annan nämnd som 
disponerar egendomen inte fullgör sina skyldigheter i enlighet med 
internöverenskommelsen. Om rättelse inte sker efter påpekande, ska 
krisledningsnämnden tillskriva kommunfullmäktige om förhållandet och lägga 
fram förslag till beslut. 

Internöverenskommelse avseende service från servicenämnden 
39 § 
Krisledningsnämnden får överenskomma med servicenämnden att 
servicenämnden ska bedriva verksamhet bestående av service till 
krisledningsnämnden, om det bedöms vara till fördel för den kommunala 
verksamheten. 
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Internöverenskommelse avseende bedrivande av verksamhet 

40 § 
Krisledningsnämnden får överenskomma med kommunstyrelsen eller annan 
nämnd att de ska bedriva viss verksamhet åt krisledningsnämnden, om det 
bedöms vara till fördel för den kommunala verksamheten. 

41 § 
Om kommunstyrelsen eller annan nämnd har behov av att bedriva viss 
verksamhet, får de efter överenskommelse med krisledningsnämnden bedriva 
verksamhet som krisledningsnämnden ansvarar för eller övertagit ansvaret för.  

Krisledningsnämnden ansvarar fortsatt för det ansvar som nämnden övertagit 
även om en internöverenskommelse har träffats om att annan ska bedriva viss 
verksamhet. Ansvaret består i denna del i en skyldighet att ge stöd och ingripa 
om verksamheten inte bedrivs på ett tillfredsställande sätt eller i enlighet med 
internöverenskommelsen. 

Undertecknande och delgivningsmottagare 
Undertecknande av handlingar 
42 § 
Krisledningsnämnden bestämmer vem som ska underteckna handlingar inom 
nämndens verksamhetsområde. 

Delgivning 
43 § 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, sektorchefen eller annan 
anställd som krisledningsnämnden utser. 
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Reglemente för kultur- och 
fritidsnämnden 
Inledande bestämmelser 
Allmänna bestämmelser 
1 § 
Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller 
bestämmelserna i detta reglemente för kultur- och fritidsnämnden. 

Om det i lag eller annan författning finns bestämmelser som avviker från detta 
reglemente, ska de bestämmelserna gälla. 

2 § 
Kultur- och fritidsnämnden ska med uppmärksamhet främja och följa 
utvecklingen i de frågor som ingår i nämndens verksamhetsområde, ta de 
initiativ och framlägga de förslag som nämnden finner påkallade. 

Ankommer det på kommunfullmäktige att fatta beslut i ärende inom kultur- 
och fritidsnämndens verksamhetsområde, ska nämnden bereda 
fullmäktigeärendet och verkställa fullmäktiges beslut. 

3 § 
Med begreppet lag avses i detta reglemente inte endast lagen utan även de 
förordningar och andra författningar som kompletterar lagen. 

Kultur- och fritidsnämndens övergripande ansvar 

4 § 
Inom ramen för kommunfullmäktiges mål och riktlinjer ansvarar kultur- och 
fritidsnämnden för övergripande program och riktlinjer för kommunens kultur- 
och fritidsverksamhet. Nämnden har till uppgift att i den mån gällande 
författningar eller beslut av kommunfullmäktige inte föreskriver annat, ansvara 
för kommunens kultur- och fritidsverksamhet. 

5 § 
Nämnden ska genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma ideella 
föreningar, andra organisationer och kulturarbetare inom nämndens 
verksamhetsområde stimulera det arbete som dessa bedriver. 
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Nämndens organisation 
Nämndens sammansättning 
6 § 
Kultur- och fritidsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare, om inte 
kommunfullmäktige före valet av nämnden beslutar att ändra antalet för den 
mandatperiod valet avser. 

Mandattider 
7 § 
Ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämnden väljs, om inte annat 
särskilt beslutas av kommunfullmäktige före valet, för fyra år räknat från och 
med den 1 december det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 

Presidium 
8 § 
Kommunfullmäktige väljer för kultur- och fritidsnämndens mandattid bland 
ledamöterna en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande. 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande utgör nämndens presidium. 

Ordförande 

9 § 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande ska leda, samordna och övervaka 
nämndens verksamhet. De vice ordförandena biträder ordföranden vid 
fullgörande av denna uppgift. 

Ordföranden ska representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter 
samt vid överläggningar (konferenser och sammanträden) till vilka nämnden 
kallas eller kallar, om inte kultur- och fritidsnämnden bestämmer annat. 

Utskott 
10 § 
Kultur- och fritidsnämnden får inrätta ett arbetsutskott bestående av 3-5 
ledamöter och 3 ersättare eller andra utskott med 3 ledamöter och 2 ersättare 
med samma mandattid som nämnden. 

Nämnden ska vid val av utskott bland utskottets ledamöter utse en ordförande 
och en eller två vice ordförande. 

 

 

 



 3 (12) 

Kommunalråd 

11 § 
En förtroendevald är kultur- och fritidskommunalråd om följande 
förutsättningar är uppfyllda. 

1. Den förtroendevalda innehar flera årsarvoderade uppdrag samtidigt. 
2. Den sammanlagda beräknade sysselsättningsgraden för dessa uppdrag 

utgör eller överstiger 40 procent enligt arvodesbestämmelser för 
förtroendevalda m fl i Ale kommun. 

3. Inte något av den förtroendevaldas uppdrag innebär att den 
förtroendevalda är kommunalråd enligt 50 eller 51 §. 

4. Ett av den förtroendevaldas uppdrag är kultur- och fritidsnämndens 
ordförande eller 1:e vice ordförande. 

Ett kommunalråds förväntade sysselsättningsgrad framgår av 
arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ale kommun. 

Verksamhetsområde 
Kommunens kultur-, idrotts- och fritidsanläggningar 
12 § 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens idrottsplatser och 
kulturhistoriska replikor såsom Vikingagårdens långhus. Har 
kommunfullmäktige beslutat annat i fråga om förvaltningsansvaret för viss 
egendom gäller dock detta. 

Ansvaret för kommunägda idrottsplatser och kulturhistoriska replikor innebär 
att nämnden har förvaltningsansvaret för egendomen, med undantag för de 
frågor i vilka samhällsbyggnadsnämnden företräder kommunen som 
fastighetsägare. 

Med begreppet förvaltningsansvar avses kommunens ägaransvar. 

13 § 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunala idrotts-, fritids- och 
kulturanläggningar såsom idrottshallar, idrottsplatser, elljusspår, 
vandringsleder, ridvägar och teatrar, dock inte 

1. anläggning som är en del av allmän platsmark som kommunen är 
huvudman för, 

2. badplatser som i lokala ordningsföreskrifter i Ale kommun jämställs 
med offentlig plats, 

3. anläggning som ingår i väg som omfattas av kommunalt 
väghållningsansvar, samt 

4. anläggning som kommunfullmäktige har uppdragit till annan nämnd att 
ansvara för. 

14 § 
En anläggning får dock utföras på kommunal egendom som kommunstyrelsen 
eller annan nämnd har förvaltningsansvaret för först sedan kultur- och 
fritidsnämnden träffat internöverenskommelse om detta eller sedan 
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kommunfullmäktige beslutat om anläggningens lokalisering. Med begreppet 
förvaltningsansvar avses kommunens ägaransvar. 

Kultur- och fritidsnämnden får bistå en annan kommunal myndighet som 
omfattas av något av undantagen i 13 § detta reglemente om den kommunala 
myndigheten ansvarar för en kommunal anläggning som är av väsentlig 
betydelse för idrott, fritid eller kultur. 

Bibliotek 
15 § 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens folkbibliotek och fullgör 
kommunens samtliga uppgifter enligt bibliotekslagen (2013:801). 

Av reglemente för utbildningsnämnden framgår att utbildningsnämnden fullgör 
kommunens samtliga uppgifter enligt skollagen (2010:800). 
Utbildningsnämnden svarar därför för kommunala skolors skolbibliotek. 

Museer 
16 § 
Kultur- och fritidsnämnden får bedriva museiverksamhet. Nämnden ansvarar i 
så fall för att museet uppfyller kraven i museilagen (2017:653). 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens museisamlingar. 

Kulturarv 

17 § 
Kultur- och fritidsnämnden ska verka för att kulturarvet i kommunen bevaras 
och tillgängliggörs. 

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör enligt reglemente för 
samhällsbyggnadsnämnden kommunens uppgifter enligt kulturmiljölagen 
(1988:950). Kultur- och fritidsnämnden ska i frågor enligt kulturmiljölagen 
avge de yttranden och andra framställningar som nämnden finner påkallade. 

Kommunal kulturskola 
18 § 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den kommunala kulturskolan. 

Konstnärlig utsmyckning 
19 § 
Kultur- och fritidsnämnden ska inom ramen för av kommunfullmäktige 
beviljade investeringsanslag utföra konstnärlig utsmyckning av kommunala 
byggnader och anläggningar samt av allmän plats som kommunen är 
huvudman för. 
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Fast konstnärlig utsmyckning som inte enkelt kan monteras ner, utan har blivit 
en del av en byggnad, anläggning eller allmän plats, får endast utföras efter 
tillstånd av den kommunala myndighet som ansvarar för byggnaden, 
anläggningen eller den allmänna platsen och efter förklaring från myndigheten 
att den ansvarar för kapitalkostnader samt för framtida drift och underhåll av 
utsmyckningen. 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunägd lös konstnärlig 
utsmyckning som nämnden har köpt eller erhållit på annat sätt. Nämnden får 
låna ut sådan konst till övriga myndigheter. 

20 § 
Kultur- och fritidsnämnden ska hålla en förteckning över kommunens 
konstsamling. Känner nämnden till kommunägt konstverk som en annan 
myndighet har förvaltningsansvaret för, ska även det verket införas i 
förteckningen med anteckning om förvaltningsansvarig jämte på vilken grund 
den myndigheten har ansvaret. 

Öppen ungdomsverksamhet 
21 § 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens öppna 
ungdomsverksamhet. 

Fältverksamhet 
22 § 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens fältverksamhet. 

Lotterier m.m. 
23 § 
Kultur- och fritidsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt spellagen 
(2018:1138). 

Stöd och avgifter 
24 § 
Kultur- och fritidsnämnden ska inom ramen för av fullmäktige beviljade anslag 
för nämnden, fördela bidrag och stipendier i enlighet med bidrags- och 
stipendieregler fastställda av fullmäktige. 

Kultur- och fritidsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt förordningen 
(2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler. 

25 § 
Kultur- och fritidsnämnden får ta ut entréavgifter och liknande avgifter för 
tillfälliga arrangemang nämnden anordnar. Med tillfälliga arrangemang menas 
arrangemang som inte planeras pågå över två år. Finns det skäl att ta ut avgifter 
i övrigt, ska nämnden till kommunfullmäktige lägga fram förslag till taxa. 
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Ekonomisk förvaltning 

26 § 
I kultur- och fritidsnämndens uppgifter ingår att inom nämndens 
verksamhetsområde bevaka att kommunens inkomster inflyter och att 
betalningar görs i rätt tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning 
av förfallna fordringar. 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde. 

27 § 
Kultur- och fritidsnämnden får inom sitt verksamhetsområde träffa 
överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och 
sluta därmed sammanhängande avtal för att tillvarata kommunens intressen. 

28 § 
Kultur- och fritidsnämnden får inom sitt verksamhetsområde använda 
arbetsmarknadspolitiska stödformer eller andra stöd som tillhandahålls av 
staten. 

Arbetsmiljöansvar 

29 § 
Kultur- och fritidsnämnden fullgör inom nämndens verksamhet det ansvar som 
arbetsgivare har enligt arbetsmiljölagstiftningen.  

Inom ramen för arbetsmiljöansvaret ska kultur- och fritidsnämnden samverka 
med kommunstyrelsen eller annan nämnd om kultur- och fritidsnämnden 
verksamhet bedrivs i ett arbetsställe som kommunstyrelsen eller annan nämnd 
har arbetsmiljöansvaret för. 

Förvaltning av egendom 
30 § 
Kultur- och fritidsnämnden ska inom gällande budgetramar förvärva den lösa 
egendom som behövs för nämndens verksamhet och överlåta den lösa egendom 
som inte längre behövs. 

31 § 
Kultur- och fritidsnämnden ska väl vårda och underhålla den lösa egendom 
som nämnden har ansvaret för. 

Kultur- och fritidsnämnden har endast ansvar för kommunal lös egendom som 
används i nämndens verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar 
därutöver för kommunal lös egendom som används i flera nämnders eller 
kommunstyrelsens verksamhet, om kultur- och fritidsnämnden har betalat för 
förvärvet av egendomen. 

Andra stycket gäller inte om kommunfullmäktige har beslutat annat, eller om 
kommunstyrelsen eller andra nämnder skriftligen genom 
internöverenskommelse kommit överens om annat. 
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Av reglemente för servicenämnden framgår att servicenämnden har 
förvaltningsansvaret för byggnader på ofri grund. 

32 § 
Kultur- och fritidsnämnden ska väl vårda den fasta egendom som nämnden 
disponerar för sin verksamhet.  

Kultur- och fritidsnämnden ska åtgärda fel och brister i den fasta egendomen, 
eller anmäla dessa till kommunstyrelsen eller annan nämnd som har 
förvaltningsansvaret för egendomen. 

33 § 
Kultur- och fritidsnämnden ska verka för att behovet av mark, anläggningar 
och lokaler inom nämndens verksamhetsområde tillgodoses.  

Kultur- och fritidsnämnden ska anmäla förändrade behov av mark till 
samhällsbyggnadsnämnden.  

Kultur- och fritidsnämnden ska anmäla förändrade behov av lokaler och 
bostäder samt tillhörande anläggningar till servicenämnden. 

Processbehörighet 
34 § 
Kultur- och fritidsnämnden ska själv eller genom ombud föra talan i alla mål 
och ärenden som hör till nämndens verksamhetsområde. 

Upphandling 
35 § 
Kommunstyrelsen ansvarar i kommunen för upphandlingar enligt lagen 
(2016:1145) om offentlig upphandling eller annan författning. 

Kultur- och fritidsnämnden ska för förvärv eller annan åtgärd avseende 
upphandling enligt lagen (2016:1145) offentlig upphandling, till 
kommunstyrelsen anmäla behov av upphandling och därefter biträda 
kommunstyrelsens upphandling med kunskap och utredningar inom sitt 
fackområde. 

Kultur- och fritidsnämnden har rätt att göra avrop på avtal som nämnden eller 
kommunen är berättigade att göra avrop ifrån. Nämnden får dock inte göra 
avrop i strid mot ramavtal ingångna av kommunstyrelsen eller på uppdrag av 
kommunstyrelsen. 

Kris, beredskap och säkerhet 
36 § 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för analys, planering och förberedelse av 
nämndens säkerhets- och krisberedskapsarbete. 
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37 § 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att inom sitt verksamhetsområde 
fullgöra de uppgifter som enligt 

1. lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och 

2. lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap 
ankommer på kommun avseende analys, planering, förberedelser och 
skyldighet att lämna uppgifter. 

38 § 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att lämna uppgifter enligt 2 kap. 4 § 
lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt för uppgifter inom nämndens 
verksamhet. 

Kultur- och fritidsnämnden ska hålla kommunstyrelsen informerad om 
beredskapsläget och de övriga förhållanden som är av betydelse för att 
kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sitt samordnings- och 
rapporteringsansvar. 

39 § 
Av reglemente för kommunstyrelsen framgår att kommunstyrelsen ansvarar för 
säkerhetsprövning och placering i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen 
(2018:585). 

Kultur- och fritidsnämnden ska göra framställning till kommunstyrelsen om det 
finns behov av säkerhetsprövning av anställd eller annan som på annat sätt ska 
delta i säkerhetskänslig verksamhet samt biträda kommunstyrelsen vid 
säkerhetsprövningen. Detsamma gäller vid behov av placering i säkerhetsklass 
enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att nämndens verksamhet i övrigt 
uppfyller kraven i säkerhetsskyddslagen (2018:585). 

Information, diarium och arkiv 
40 § 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för nämndens informationsverksamhet. I 
informationsverksamhet ingår att informera om sådana förändringar av 
nämndens verksamhet som är av betydelse för brukare och invånare. 

41 § 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för nämndens diarium. 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för vården av sitt arkiv, om inte 
kommunens arkivmyndighet har övertagit ansvaret. Närmare föreskrifter om 
arkivvården finns i arkivlagen och arkivreglemente för Ale kommun. 
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Behandling av personuppgifter 

42 § 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för behandlingen av personuppgifter i 
nämndens verksamhet och är personuppgiftsansvarig för dessa i enlighet med 
europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande 
av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) samt även de svenska 
författningar som kompletterar förordningen. 

43 § 
Inom ramen för personuppgiftansvaret fullgör kultur- och fritidsnämnden 
personuppgiftsansvarigs uppgifter enligt dataskyddsförordningen och ansvarar 
för att kultur- och fritidsnämndens verksamhet uppfyller kraven i 
dataskyddsförordningen och andra författningar som reglerar behandlingen av 
personuppgifter i verksamheten. 

Kommunstyrelsen utser dataskyddsombud för kommunen. Vid utförandet av 
sitt uppdrag i kultur- och fritidsnämnden verksamhet utgör ombudet en del av 
den nämnden och omfattas av den myndighetens sekretessbestämmelser. 

Samverkan 
Samråd inom kommunens organisation 
44 § 
Kultur- och fritidsnämnden ska inom sitt verksamhetsområde avge de 
yttranden och upplysningar som efterfrågas av kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen eller andra nämnder. 

Kultur- och fritidsnämnden ska vid behov samråda med av kommunen 
inrättade råd. 

Kultur- och fritidsnämnden får infordra yttranden och upplysningar från 
kommunstyrelsen och övriga nämnder samt från av kommunen inrättade råd. 

Samråd med organisationer 

45 § 
Kultur- och fritidsnämnden bör samråda med föreningar och andra 
organisationer när dessa är särskilt berörda. 

Remiss 

46 § 
Inkommer från staten eller annan en remiss ställd till kultur- och 
fritidsnämnden eller som avser verksamheter inom kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområden, har nämnden rätt att avge ett yttrande. 
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Inkommer till kommunen från staten eller annan en till kommunen ställd 
remiss som avser verksamheter inom flera nämnders verksamhetsområde, får 
kommunstyrelsen avge kommunens yttrande. 

Kultur- och fritidsnämnden utgör beredningsorgan till kommunfullmäktige om 
yttrandet är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen och 
remisstiden medger att det kan behandlas vid ett ordinarie sammanträde med 
kommunfullmäktige. 

Samverkan genom internöverenskommelser 

Internöverenskommelse avseende lös egendom 
47 § 
Kultur- och fritidsnämnden får överenskomma med kommunstyrelsen eller 
annan nämnd att överföra ansvaret för lös egendom som kultur- och 
fritidsnämnden ansvarar för.  

Internöverenskommelse avseende lös egendom ska vara skriftlig. 

Internöverenskommelse avseende förvaltningsansvar 
48 § 
Kultur- och fritidsnämnden får överenskomma med kommunstyrelsen eller 
annan nämnd som har förvaltningsansvar för fast egendom, att 
förvaltningsansvaret för viss fast egendom ska överföras till kultur- och 
fritidsnämnden.* 

Kultur- och fritidsnämnden får för det förvaltningsansvar för fast egendom som 
nämnden har, även ingå internöverenskommelse avseende förvaltningsansvar 
för att klargöra vem som har ansvar för vad. 

Internöverenskommelse avseende förvaltningsansvar ska vara skriftlig och 
innehålla uppgift om dag när ansvaret övergår. 

Med begreppet förvaltningsansvar avses kommunens ägaransvar. 

Internöverenskommelse avseende hyra 
49 § 
Kultur- och fritidsnämnden får överenskomma med samhällsbyggnadsnämnden 
och servicenämnden om att kultur- och fritidsnämnden disponerar viss 
egendom och villkoren härför. Av en sådan överenskommelse ska framgå 
bland annat 

1. hur ansvaret för drift och löpande underhåll fördelas mellan nämnderna, 
2. den ekonomiska uppgörelsen, 
3. om disponerande nämnd får hyra ut hela eller del av egendomen och i 

så fall för vilket ändamål samt 
4. villkoren för överenskommelsens upphörande,  

 
* Överföring av förvaltningsansvaret kan avse t ex en byggnad som inte längre ska användas för 
kommunal verksamhet men lämpar sig att ingå i ett exploateringsområde eller ett markområde 
ur markreserven på vilket en ny verksamhetslokal ska byggas. 
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om detta inte regleras av föreskrifter antagna av kommunfullmäktige. 

Internöverenskommelse avseende hyra får inte omfatta överförande av 
5. ansvaret för periodiskt underhåll eller 
6. sådant fastighetsägaransvar som inte kan överföras till hyresgäst vid ett 

externt hyresavtal. 

Internöverenskommelse avseende hyra ska vara skriftlig. 

Internöverenskommelse avseende service från servicenämnden 
50 § 
Kultur- och fritidsnämnden får överenskomma med servicenämnden att 
servicenämnden ska bedriva verksamhet bestående av service till kultur- och 
fritidsnämnden, om det bedöms vara till fördel för den kommunala 
verksamheten. 

Internöverenskommelse avseende bedrivande av verksamhet 
51 § 
Kultur- och fritidsnämnden får överenskomma med kommunstyrelsen eller 
annan nämnd att de ska bedriva viss verksamhet åt kultur- och fritidsnämnden, 
om det bedöms vara till fördel för den kommunala verksamheten. 

52 § 
Om kommunstyrelsen eller annan nämnd har behov av att bedriva viss 
verksamhet, får de efter överenskommelse med kultur- och fritidsnämnden 
bedriva verksamhet som kultur- och fritidsnämnden ansvarar för.  

Kultur- och fritidsnämnden har kvar sitt ansvar för verksamhet enligt 
reglemente eller annan författning även om en internöverenskommelse har 
träffats om att annan ska bedriva viss verksamhet. Ansvaret består i denna del i 
en skyldighet att ge stöd och ingripa om verksamheten inte bedrivs på ett 
tillfredsställande sätt eller i enlighet med internöverenskommelsen. 

Undertecknande och delgivningsmottagare 
Undertecknande av handlingar 
53 § 
Kultur- och fritidsnämnden bestämmer vem som ska underteckna handlingar 
inom nämndens verksamhetsområde. 

Delgivning 

54 § 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, sektorchefen eller annan 
anställd som kultur- och fritidsnämnden utser. 
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Delegering från fullmäktige 
55 § 
Kommunfullmäktige delegerar till kultur- och fritidsnämnden rätten att fatta 
beslut om tillsyns- och driftsavtal (skötselavtal) med ideell förening avseende 
kommunal idrotts-, fritids- eller kulturanläggning för högst tio år. 

Innefattar tillsyns- och driftsavtal upplåtelse av nyttjanderätt till fast egendom 
som annan nämnd har förvaltningsansvaret för, får kultur- och fritidsnämnden 
fatta beslut endast om den nämnd som har förvaltningsansvaret tillstyrker att 
avtalet träffas. 

56 § 
Kultur- och fritidsnämnden ska till kommunfullmäktige i samband med 
nämndens verksamhetsuppföljning rapportera delegationsbeslut som nämnden 
har fattat under uppföljningsperioden. 

Kopia på tillsyns- och driftsavtal innefattande upplåtelse av nyttjanderätt till 
fast egendom och nämndens beslut i ärendet ska expedieras till 
samhällsbyggnadsnämndens mark- och exploateringsverksamhet och 
servicenämndens fastighetsverksamhet när avtalet har undertecknats av 
kommunen. 
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Reglemente för 
samhällsbyggnadsnämnden 
Inledande bestämmelser 
Allmänna bestämmelser 

1 § 
Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller 
bestämmelserna i detta reglemente för samhällsbyggnadsnämnden. 

Om det i lag eller annan författning finns bestämmelser som avviker från detta 
reglemente, ska de bestämmelserna gälla. 

2 § 
Samhällsbyggnadsnämndens ska med uppmärksamhet främja och följa 
utvecklingen i de frågor som ingår i nämndens verksamhetsområde, ta de 
initiativ och framlägga de förslag som nämnden finner påkallade. 

Ankommer det på kommunfullmäktige att fatta beslut i ärende inom 
samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde, ska nämnden bereda 
fullmäktigeärendet och verkställa fullmäktiges beslut. 

Inskränkningar i nämndens verksamhetsområde 

3 § 
Av 6 kap. 7 § kommunallagen framgår att en nämnd inte får bestämma om 
rättigheter eller skyldigheter för kommunen i ärenden där nämnden företräder 
kommunen som part. Av samma bestämmelse framgår att en nämnd inte heller 
får utöva i lag eller annan författning föreskriven tillsyn över sådan verksamhet 
som nämnden själv bedriver. 

Av reglemente för jävsnämnden framgår att jävsnämndens verksamhetsområde 
består av de ärenden eller den tillsyn som samhällsbyggnadsnämnden eller 
annan nämnd är förhindrad att fullgöra. 

4 § 
Även om samhällsbyggnadsnämnden i ärenden inom sitt verksamhetsområde 
har att fullgöra de uppgifter som enligt en författning ankommer på kommun, 
innebär det inte att nämnden har rätt att fatta beslut i ärendet, om det av 
kommunallagen följer att kommunfullmäktige är beslutsfattare. 

Ärenden av det slag som anges i första stycket är bland annat följande ärenden. 
1. Bildande, ändring och upphävande av skydds- och 

verksamhetsområden samt reservat. 
2. Antagande, ändring och upphävande av generella föreskrifter. 
3. Antagande, ändring och upphävande av taxor. 
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Definitioner 

5 § 
Med begreppet lag avses i detta reglemente inte endast lagen utan även de 
förordningar och andra författningar som kompletterar lagen. 

Nämndens organisation 
Nämndens sammansättning 

6 § 
Samhällsbyggnadsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare, om inte 
kommunfullmäktige före valet av nämnden beslutar att ändra antalet för den 
mandatperiod valet avser. 

Mandattider 

7 § 
Ledamöter och ersättare i samhällsbyggnadsnämnden väljs, om inte annat 
särskilt beslutas av kommunfullmäktige före valet, för fyra år räknat från och 
med den 1 december det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 

Presidium 

8 § 
Kommunfullmäktige väljer för samhällsbyggnadsnämndens mandattid bland 
ledamöterna en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande. 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande utgör nämndens presidium. 

Ordförande 

9 § 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande ska leda, samordna och övervaka 
nämndens verksamhet. De vice ordförandena biträder ordföranden vid 
fullgörande av denna uppgift. 

Ordföranden ska representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter 
samt vid överläggningar (konferenser och sammanträden) till vilka nämnden 
kallas eller kallar, om inte samhällsbyggnadsnämnden bestämmer annat. 

Utskott 

10 § 
Samhällsbyggnadsnämnden får inrätta ett arbetsutskott bestående av 3-5 
ledamöter och 3 ersättare eller andra utskott med 3 ledamöter och 2 ersättare 
med samma mandattid som nämnden. 
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Nämnden ska vid val av utskott bland utskottets ledamöter utse en ordförande 
och en eller två vice ordförande. 

Kommunalråd 

11 § 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande och 1:e vice ordförande är 
samhällsbyggnadskommunalråd. Förväntad sysselsättningsgrad framgår av 
arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ale kommun. 

Verksamhetsområde 
Fast egendom 

12 § 
Samhällsbyggnadsnämnden har förvaltningsansvaret för kommunens fasta 
egendom. Detta gäller dock inte om kommunfullmäktige har beslutat annat i 
fråga om viss egendom. 

Av reglemente för kultur- och fritidsnämnden och reglemente för 
servicenämnden framgår att dessa nämnder har förvaltningsansvaret för viss 
kommunal fast egendom. 

Av reglemente för servicenämnden framgår att servicenämnden har 
förvaltningsansvaret för byggnader på ofri grund. 

Med begreppet förvaltningsansvar avses kommunens ägaransvar. 

13 § 

Även om annan nämnd har förvaltningsansvaret för viss fast egendom, 
1. ansvarar samhällsbyggnadsnämnden för den administrativa 

förvaltningen av kommunens fastigheter, 
2. företräder samhällsbyggnadsnämnden kommunen som fastighetsägare, 
3. ansvarar samhällsbyggnadsnämnden som fastighetsägare för att bevaka 

kommunens rättigheter och uppfylla kommunens skyldigheter, 
4. bevakar samhällsbyggnadsnämnden kommunens intressen vid 

lantmäteriförrättningar, planläggning och bygglovsärenden, vilka 
kommunen är sakägare i,  

5. bevakar samhällsbyggnadsnämnden kommunens intressen i 
gemensamhetsanläggningar och andra samfälligheter i vilka kommunal 
fastighet är delägare, samt 

6. bevakar samhällsbyggnadsnämnden kommunens intressen avseende 
servitut, ledningsrätter och nyttjanderätter angående kommunal 
fastighet. 

14 § 
I samhällsbyggnadsnämndens uppgifter ingår att inom gällande budgetramar 
handlägga ärenden om förvärv av den fasta egendom som behövs för 
kommunens verksamhet. I nämndens uppgifter ingår vidare att handlägga 
ärenden om överlåtelse av den fasta egendom som inte längre behövs. 
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Samhällsbyggnadsnämnden får besluta att mottaga gåva av fast egendom.  

Nämnden är beredningsorgan i övriga ärenden om förvärv och överlåtelse av 
fast egendom, om inte kommunfullmäktige har delegerat beslutanderätten i 
sådana ärenden. 

15 § 
Samhällsbyggnadsnämnden får till utomstående upplåta nyttjanderätt till 
kommunens fasta egendom som nämnden har förvaltningsansvaret för. 

Plan- och byggområdet 

16 § 
Samhällsbyggnadsnämnden är byggnadsnämnd i kommunen och ansvarar för 
kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen (2010:900). 

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör de uppgifter som enligt 
1. plan- och bygglagen (2010:900), 
2. fastighetsbildningslagen (1970:988), 
3. anläggningslagen (1973:1149), 
4. ledningsrättslagen (1973:1144), och 
5. lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering 

ankommer på kommun eller den nämnd som fullgör uppgifter inom plan- och 
byggnadsväsendet. 

Samhällsbyggnadsnämnden har hand om kommunens övergripande mark- och 
bostadspolitik, varvid nämnden ska tillse att bostadsförsörjningen och 
samhällsbyggandet främjas. 

Samhällsbyggnadsnämnden bereder kommunfullmäktiges beslut enligt lagen 
(2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 

Exploatering 

17 § 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens exploateringsverksamhet. 
Nämnden har därvid att tillse att en tillfredsställande markberedskap 
upprätthålls. 

18 § 
Samhällsbyggnadsnämnden ska inom kommunen allmänt främja 
exploateringsverksamhet som är förenlig med kommunens mål i stort. 

När flera kommunala myndigheter är berörda av en exploatering ska 
samhällsbyggnadsnämnden samordna de kommunala intressena och tillse att 
övriga kommunala myndigheter ges möjlighet att bevaka sina intressen. 

19 § 
Samhällsbyggnadsnämnden bereder kommunfullmäktiges beslut enligt lagen 
(2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar. 
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20 § 
Samhällsbyggnadsnämnden bereder kommunfullmäktiges beslut enligt 6 kap. 
39 § plan- och bygglagen (2010:900) om riktlinjer för exploateringsavtal. 

Klimat- och miljöfrågor, renhållning, strandskydd m.m. 

21 § 
Samhällsbyggnadsnämnden har hand om övergripande klimat- och miljöfrågor. 

22 § 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar i kommunen för verksamheter gällande 
miljö- och hälsoskydd, strandskydd och renhållning. 

Samhällsbyggnadsnämnden är miljö- och hälsoskyddsnämnd i kommunen och 
fullgör de uppgifter som ankommer på den kommunala nämnd som fullgör 
uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet och de uppgifter som enligt 
miljöbalken ankommer på kommunal nämnd. 

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på kommun 
enligt 

1. miljöbalken och 
2. lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors 

hälsa. 
3. Har ansvaret för tillstånd, dispenser eller tillsyn inom miljöbalkens 

område överförts till kommunen från länsstyrelsen eller annan statlig 
myndighet, fullgör samhällsbyggnadsnämnden dessa uppgifter. 

Med miljöbalken avses även de lagar, förordningar och andra författningar som 
kompletterar balken. 

Kulturmiljö 

23 § 
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på kommun 
enligt kulturmiljölagen (1988:950). 

Samhällsbyggnadsnämnden ska till kultur- och fritidsnämnden för kännedom 
skicka över kopior på handlingar som initierar ärenden enligt kulturmiljölagen 
hos samhällsbyggnadsnämnden. Detta gäller dock inte om kultur- och 
fritidsnämnden har meddelat att kopior på handlingar i vissa ärendetyper inte 
önskas eller om samhällsbyggnadsnämnden till kultur- och fritidsnämnden 
skickar över handlingarna för yttrande. 

Natur 

24 § 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens övergripande naturvårds- 
och skogsvårdsarbete. 
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Livsmedel 

25 § 
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör de uppgifter som enligt livsmedelslagen 
(2006:804) ankommer på kommun. 

Receptfria läkemedel 

26 § 
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör de uppgifter som enligt lagen (2009:730) 
om handel med vissa receptfria läkemedel ankommer på kommun. 

Tobak och liknande produkter 

27 § 
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör tillsyn som ankommer på kommun enligt 
lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter avseende rökfria miljöer 
angivna i 6 kap samma lag. Nämnden ansvarar för att i samband med sådan 
tillsyn fullgöra de uppgifter och utöva de befogenheter som tillkommer 
kommunen. 

Kommunens övriga uppgifter enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter fullgörs av socialnämnden. 

Trafik 

28 § 
Samhällsbyggnadsnämnden är trafiknämnd i kommunen. Nämnden har hand 
om övergripande trafikpolitik och infrastrukturfrågor varvid nämnden ska 
verka för god trafikförsörjning. 

Nämnden ansvarar för de uppgifter som ankommer på kommun enligt 
1. lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor, 
2. trafikförordningen (1998:1276) och andra trafikförfattningar, 
3. lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning, och 
4. lagen (1982:129) om flyttning av vissa fordon i vissa fall. 

29 § 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens trafiksäkerhetsarbete. 

Statliga vägar, järnvägar och farleder 

30 § 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för medfinansieringsfrågor avseende 
bidrag till byggande (anläggande) av väg, järnväg och allmän farled som staten 
ansvarar för. 

 

 



 7 (15) 

Enskilda vägar 

31 § 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för stöd till enskilda vägar i enlighet med 
bidragsregler fastställda av fullmäktige. 

Kollektivtrafik 

32 § 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kollektivtrafikfrågor inom 
kommunen. 

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

33 § 
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på kommun 
enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik, i den mån uppgifterna inte har 
övergått på den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet. 

Uppgifter enligt ordningslagen 

34 § 
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på kommun 
enligt ordningslagen (1993:1617). 

Kartor och mätning 

35 § 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens kart- och mätverksamhet. 

Vatten och avlopp 

36 § 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen i kommunen. 

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör de uppgifter som enligt lagen (2006:412) 
om allmänna vattentjänster ankommer på kommun. 

Gator, parker och vägar m.m. 

37 § 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för gator, parker och annan allmän 
platsmark som kommunen är huvudman för. 

Samhällsbyggnadsnämnden är kommunal väghållningsmyndighet. 

38 § 
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Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för de badplatser som i lokala 
ordningsföreskrifter i Ale kommun (3 §) jämställs med offentlig plats. 

39 § 
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på kommun 
enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning. 

Namn och adresser m.m. 

40 § 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för och beslutar om 
1. namn på gator, torg, parker, broar och andra allmänna platser samt 

namn på andra vägar och gång- och cykelvägar, samt 
2. namn på kommunala byggnader och anläggningar såsom skolor, 

äldreboenden och idrottsplatser, efter initiativ från verksamhetsansvarig 
nämnd, varvid namn bara bör fastställas på sådana byggnader, och 
anläggningar som bedöms ha oförändrad verksamhet under överskådlig 
tid. 

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på kommun 
enligt 

1. förordningen (2000:308) om fastighetsregister, och 
2. lagen (2006:378) om lägenhetsregister. 

Ekonomisk förvaltning 

41 § 
I samhällsbyggnadsnämndens uppgifter ingår att inom nämndens 
verksamhetsområde bevaka att kommunens inkomster inflyter och att 
betalningar görs i rätt tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning 
av förfallna fordringar. 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde. 

42 § 
Samhällsbyggnadsnämnden får inom sitt verksamhetsområde träffa 
överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och 
sluta därmed sammanhängande avtal för att tillvarata kommunens intressen. 

43 § 
Samhällsbyggnadsnämnden får inom sitt verksamhetsområde använda 
arbetsmarknadspolitiska stödformer eller andra stöd som tillhandahålls av 
staten. 
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Arbetsmiljöansvar 

44 § 
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör inom nämndens verksamhet det ansvar som 
arbetsgivare har enligt arbetsmiljölagstiftningen.  

Inom ramen för arbetsmiljöansvaret ska samhällsbyggnadsnämnden samverka 
med kommunstyrelsen eller annan nämnd om samhällsbyggnadsnämnden 
verksamhet bedrivs i ett arbetsställe som kommunstyrelsen eller annan nämnd 
har arbetsmiljöansvaret för. 

Förvaltning av egendom 

45 § 
Samhällsbyggnadsnämnden ska inom gällande budgetramar förvärva den lösa 
egendom som behövs för nämndens verksamhet och överlåta den lösa egendom 
som inte längre behövs. 

46 § 
Samhällsbyggnadsnämnden ska väl vårda och underhålla den lösa egendom 
som nämnden har ansvaret för. 

Samhällsbyggnadsnämnden har endast ansvar för kommunal lös egendom som 
används i nämndens verksamhet. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar 
därutöver för kommunal lös egendom som används i flera nämnders eller 
kommunstyrelsens verksamhet, om samhällsbyggnadsnämnden har betalat för 
förvärvet av egendomen. 

Andra stycket gäller inte om kommunfullmäktige har beslutat annat, eller om 
kommunstyrelsen eller andra nämnder skriftligen genom 
internöverenskommelse kommit överens om annat. 

Av reglemente för servicenämnden framgår att servicenämnden har 
förvaltningsansvaret för byggnader på ofri grund. 

47 § 
Samhällsbyggnadsnämnden ska väl vårda den fasta egendom som nämnden 
disponerar för sin verksamhet.  

Samhällsbyggnadsnämnden ska åtgärda fel och brister i den fasta egendomen, 
eller anmäla dessa till kommunstyrelsen eller annan nämnd som har 
förvaltningsansvaret för egendomen. 

48 § 
Samhällsbyggnadsnämnden ska verka för att behovet av mark, anläggningar 
och lokaler inom nämndens verksamhetsområde tillgodoses. Nämnden ska 
anmäla förändrade behov av lokaler och bostäder samt tillhörande 
anläggningar till servicenämnden. 
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Processbehörighet 

49 § 
Samhällsbyggnadsnämnden ska själv eller genom ombud föra talan i alla mål 
och ärenden som hör till nämndens verksamhetsområde. 

Upphandling 

50 § 
Kommunstyrelsen ansvarar i kommunen för upphandlingar enligt lagen 
(2016:1145) om offentlig upphandling eller annan författning. 

Samhällsbyggnadsnämnden ska för förvärv eller annan åtgärd avseende 
upphandling enligt lagen (2016:1145) offentlig upphandling, till 
kommunstyrelsen anmäla behov av upphandling och därefter biträda 
kommunstyrelsens upphandling med kunskap och utredningar inom sitt 
fackområde. 

Samhällsbyggnadsnämnden har rätt att göra avrop på avtal som nämnden eller 
kommunen är berättigade att göra avrop ifrån. Nämnden får dock inte göra 
avrop i strid mot ramavtal ingångna av kommunstyrelsen eller på uppdrag av 
kommunstyrelsen. 

Kris, beredskap och säkerhet 

51 § 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för analys, planering och förberedelse av 
nämndens säkerhets- och krisberedskapsarbete. 

52 § 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att inom sitt verksamhetsområde 
fullgöra de uppgifter som enligt  

1. lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och 

2. lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap 
ankommer på kommun avseende analys, planering, förberedelser och 
skyldighet att lämna uppgifter. 

53 § 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att lämna uppgifter enligt 2 kap. 4 § 
lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt för uppgifter inom nämndens 
verksamhet. 

Samhällsbyggnadsnämnden ska hålla kommunstyrelsen informerad om 
beredskapsläget och de övriga förhållanden som är av betydelse för att 
kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sitt samordnings- och 
rapporteringsansvar. 
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54 § 
Av reglemente för kommunstyrelsen framgår att kommunstyrelsen ansvarar för 
säkerhetsprövning och placering i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen 
(2018:585). 

Samhällsbyggnadsnämnden ska göra framställning till kommunstyrelsen om 
det finns behov av säkerhetsprövning av anställd eller annan som på annat sätt 
ska delta i säkerhetskänslig verksamhet samt biträda kommunstyrelsen vid 
säkerhetsprövningen. Detsamma gäller vid behov av placering i säkerhetsklass 
enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att nämndens verksamhet i övrigt 
uppfyller kraven i säkerhetsskyddslagen (2018:585). 

Information, diarium och arkiv 

55 § 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för nämndens informationsverksamhet. I 
informationsverksamheten ingår att informera om sådana förändringar av 
nämndens verksamhet som är av betydelse för brukare och invånare. 

56 § 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för nämndens diarium. 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för vården av sitt arkiv, om inte 
kommunens arkivmyndighet har övertagit ansvaret. Närmare föreskrifter om 
arkivvården finns i arkivlagen och arkivreglemente för Ale kommun. 

Behandling av personuppgifter 

57 § 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för behandlingen av personuppgifter i 
nämndens verksamhet och är personuppgiftsansvarig för dessa i enlighet med 
europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande 
av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) samt även de svenska 
författningar som kompletterar förordningen. 

58 § 
Inom ramen för personuppgiftansvaret fullgör samhällsbyggnadsnämnden 
personuppgiftsansvarigs uppgifter enligt dataskyddsförordningen och ansvarar 
för att samhällsbyggnadsnämndens verksamhet uppfyller kraven i 
dataskyddsförordningen och andra författningar som reglerar behandlingen av 
personuppgifter i verksamheten. 

Kommunstyrelsen utser dataskyddsombud för kommunen. Vid utförandet av 
sitt uppdrag i samhällsbyggnadsnämnden verksamhet utgör ombudet en del av 
den nämnden och omfattas av den myndighetens sekretessbestämmelser. 
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Samverkan 
Samråd inom kommunens organisation 

59 § 
Samhällsbyggnadsnämnden ska inom sitt verksamhetsområde avge de 
yttranden och upplysningar som efterfrågas av kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen eller andra nämnder. 

Samhällsbyggnadsnämnden ska vid behov samråda med av kommunen 
inrättade råd. 

Samhällsbyggnadsnämnden får infordra yttranden och upplysningar från 
kommunstyrelsen och övriga nämnder samt från av kommunen inrättade råd. 

Samråd med organisationer 

60 § 
Samhällsbyggnadsnämnden bör samråda med föreningar och andra 
organisationer när dessa är särskilt berörda. 

Remiss 

61 § 
Inkommer från staten eller annan en remiss ställd till 
samhällsbyggnadsnämnden eller som avser verksamheter inom 
samhällsbyggnadsnämnden verksamhetsområden, har nämnden rätt att avge ett 
yttrande. 

Inkommer till kommunen från staten eller annan en till kommunen ställd 
remiss som avser verksamheter inom flera nämnders verksamhetsområde, får 
kommunstyrelsen avge kommunens yttrande. 

Samhällsbyggnadsnämnden utgör beredningsorgan till kommunfullmäktige om 
yttrandet är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen och 
remisstiden medger att det kan behandlas vid ett ordinarie sammanträde med 
kommunfullmäktige. 

Samverkan genom internöverenskommelser 

Internöverenskommelse avseende lös egendom 

62 § 
Samhällsbyggnadsnämnden får överenskomma med kommunstyrelsen eller 
annan nämnd att överföra ansvaret för lös egendom som 
samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för.  

Internöverenskommelse avseende lös egendom ska vara skriftlig. 
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Internöverenskommelse avseende förvaltningsansvar 

63 § 
Samhällsbyggnadsnämnden får överenskomma med kommunstyrelsen eller 
annan nämnd som har förvaltningsansvar för fast egendom, att 
förvaltningsansvaret för viss fast egendom ska överföras till 
samhällsbyggnadsnämnden.* 

Samhällsbyggnadsnämnden får för det förvaltningsansvar för fast egendom 
som nämnden har, även ingå internöverenskommelse avseende 
förvaltningsansvar för att klargöra vem som har ansvar för vad. 

Internöverenskommelse avseende förvaltningsansvar ska vara skriftlig och 
innehålla uppgift om dag när ansvaret övergår. 

Med begreppet förvaltningsansvar avses kommunens ägaransvar. 

Internöverenskommelse avseende hyra 

64 § 

Samhällsbyggnadsnämnden får överenskomma med servicenämnden om att 
samhällsbyggnadsnämnden disponerar viss egendom och villkoren härför. Av 
en sådan överenskommelse ska framgå bland annat 

1. hur ansvaret för drift och löpande underhåll fördelas mellan nämnderna, 
2. den ekonomiska uppgörelsen, 
3. om disponerande nämnd får hyra ut hela eller del av egendomen och i 

så fall för vilket ändamål samt 
4. villkoren för överenskommelsens upphörande,  

om detta inte regleras av föreskrifter antagna av kommunfullmäktige. 

Internöverenskommelse avseende hyra får inte omfatta överförande av 
5. ansvaret för periodiskt underhåll eller 
6. sådant fastighetsägaransvar som inte kan överföras till hyresgäst vid ett 

externt hyresavtal. 

Internöverenskommelse avseende hyra ska vara skriftlig. 

65 § 
Samhällsbyggnadsnämnden förvaltningsansvar för egendom som genom 
internöverenskommelse avseende hyra disponeras av annan kvarstår, även i de 
delar ansvar har överförts till den nämnd som disponerar egendomen.  

Samhällsbyggnadsnämnden ansvar består i dessa delar endast i en skyldighet 
att ge stöd och vid behov ingripa om disponerande nämnd inte fullgör sina 
skyldigheter i enlighet med internöverenskommelsen. Om rättelse inte sker 
efter påpekande, ska servicenämndens tillskriva kommunfullmäktige om 
förhållandet och lägga fram förslag till beslut. 

 
* Överföring av förvaltningsansvaret kan avse t ex en byggnad som inte längre ska användas för 
kommunal verksamhet men lämpar sig att ingå i ett exploateringsområde eller ett markområde 
ur markreserven på vilket en ny verksamhetslokal ska byggas. 
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Internöverenskommelse avseende service från servicenämnden 

66 § 
Samhällsbyggnadsnämnden får överenskomma med servicenämnden att 
servicenämnden ska bedriva verksamhet bestående av service till 
samhällsbyggnadsnämnden, om det bedöms vara till fördel för den kommunala 
verksamheten. 

Internöverenskommelse avseende bedrivande av verksamhet 

67 § 
Samhällsbyggnadsnämnden får överenskomma med kommunstyrelsen eller 
annan nämnd att de ska bedriva viss verksamhet åt samhällsbyggnadsnämnden, 
om det bedöms vara till fördel för den kommunala verksamheten. 

68 § 
Om kommunstyrelsen eller annan nämnd har behov av att bedriva viss 
verksamhet, får de efter överenskommelse med samhällsbyggnadsnämnden 
bedriva verksamhet som samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för.  

Samhällsbyggnadsnämnden har kvar sitt ansvar för verksamhet enligt 
reglemente eller annan författning även om en internöverenskommelse har 
träffats om att annan ska bedriva viss verksamhet. Ansvaret består i denna del i 
en skyldighet att ge stöd och ingripa om verksamheten inte bedrivs på ett 
tillfredsställande sätt eller i enlighet med internöverenskommelsen. 

Undertecknande och delgivningsmottagare 
Undertecknande av handlingar 

69 § 
Samhällsbyggnadsnämnden bestämmer vem som ska underteckna handlingar 
inom nämndens verksamhetsområde. 

Delgivning 

70 § 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, sektorchefen eller annan 
anställd som samhällsbyggnadsnämnden utser. 

Delegering från fullmäktige 
71 § 

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

1. Antagande, ändring eller upphävande av detaljplaner och 
områdesbestämmelser som inte är av principiell beskaffenhet eller 



 15 (15) 

större vikt och som överensstämmer med kommunens översiktsplan och 
eventuella fördjupade översiktsplaner. 

2. Köp, försäljning, byte och överenskommelse om fastighetsreglering av 
fast egendom till ett belopp motsvarande maximalt 250 prisbasbelopp i 
varje enskilt ärende och inom ramen för av kommunfullmäktige 
beviljade investeringsanslag. 

3. Inköp vid offentlig auktion av fast egendom, när 
samhällsbyggnadsnämnden finner det behövligt för att tillvarata 
kommunens intressen, även om nämnden överskrider ramen för 
beviljade investeringsanslag för inköp av fast egendom. 

4. Lösen av arrende på kommunal fastighet och inköp av arrendators 
byggnad därpå inom ramen för av kommunfullmäktige beviljade 
investeringsanslag. 

5. Ansökan om inlösen enligt plan- och bygglagen. 
6. Förlängning och upphörande av avtalad tid för byggnadsskyldighets 

fullgörande enligt exploateringsavtal eller annat avtal godkänt av 
kommunfullmäktige. 

7. Godkännande av avtalsparts överlåtelse av exploateringsavtal eller 
annat avtal godkänt av kommunfullmäktige. 

8. Utbyte av säkerhet angiven i exploateringsavtal. 
9. Ansökan om expropriering. 

72 § 
Samhällsbyggnadsnämnden ska till kommunfullmäktige snarast redovisa 
delegationsbeslut som nämnden har fattat avseende detaljplaner, 
områdesbestämmelser och inköp vid offentlig auktion som inte ryms inom av 
fullmäktige beviljade investeringsanslag. 

Har samhällsbyggnadsnämnden genom inköp vid offentlig auktion överskridit 
sina investeringsanslag för inköp av fast egendom, ska nämnden i samband 
med rapporten av inköpet informera fullmäktige om överskridandet och vid 
behov föreslå fullmäktige hur överskridandet ska finansieras. 

Samhällsbyggnadsnämnden ska till kommunfullmäktige i samband med 
nämndens verksamhetsuppföljning översiktligt redovisa övriga 
delegationsbeslut som nämnden har fattat under uppföljningsperioden. Den 
översiktliga redovisningen ska innehålla uppgift om vilka fastigheter nämnden 
har förvärvat eller överlåtit med stöd av delegationerna jämte köpeskilling, 
men får i övrigt ange en sammanfattning av antalet eller resultatet av 
delegationsbeslut inom varje ärendegrupp som nämnden har fattat. 
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Reglemente för servicenämnden 
Inledande bestämmelser 
Allmänna bestämmelser 
1 § 
Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller 
bestämmelserna i detta reglemente för servicenämnden. 

Om det i lag eller annan författning finns bestämmelser som avviker från detta 
reglemente, ska de bestämmelserna gälla. 

2 § 
Servicenämnden ska med uppmärksamhet främja och följa utvecklingen i de 
frågor som ingår i nämndens verksamhetsområde, ta de initiativ och framlägga 
de förslag som nämnden finner påkallade. 

Ankommer det på kommunfullmäktige att fatta beslut i ärende inom 
servicenämnden verksamhetsområde, ska nämnden bereda fullmäktigeärendet 
och verkställa fullmäktiges beslut. 

3 § 
Med begreppet lag avses i detta reglemente inte endast lagen utan även de 
förordningar och andra författningar som kompletterar lagen. 

Nämndens organisation 
Nämndens sammansättning 
4 § 
Servicenämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare, om inte 
kommunfullmäktige före valet av nämnden beslutar att ändra antalet för den 
mandatperiod valet avser. 

Mandattider 
5 § 
Ledamöter och ersättare i servicenämnden väljs, om inte annat särskilt beslutas 
av kommunfullmäktige före valet, för fyra år räknat från och med den 1 
december det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 

Presidium 
6 § 
Kommunfullmäktige väljer för varje mandattid bland servicenämnden 
ledamöter en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande.  
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Servicenämnden ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande utgör 
nämndens presidium. 

Ordförande 

7 § 
Servicenämnden ordförande ska leda, samordna och övervaka nämndens 
verksamhet. De vice ordförandena biträder ordföranden vid fullgörande av 
denna uppgift. 

Ordföranden ska representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter 
samt vid överläggningar (konferenser och sammanträden) till vilka nämnden 
kallas eller kallar, om inte servicenämnden bestämmer annat. 

Utskott 
8 § 
Servicenämnden får inrätta ett arbetsutskott bestående av 3-5 ledamöter och 3 
ersättare eller andra utskott med 3 ledamöter och 2 ersättare med samma 
mandattid som nämnden. 

Nämnden ska vid val av utskott bland utskottets ledamöter utse en ordförande 
och en eller två vice ordförande. 

Verksamhetsområde 
Förvaltning av egendom 

Ansvar för kommunens byggnader m.m. 
9 § 
Servicenämnden ansvarar för kommunens byggnader och tillhörande 
anläggningar, som är byggda eller förvärvade som verksamhetslokaler eller 
bostäder för kommunal myndighets verksamhet. Har kommunfullmäktige 
beslutat annat i fråga om förvaltningsansvaret för viss egendom gäller dock 
detta. 

10 § 
Ansvaret för byggnader och anläggningar som är kommunägd egendom 
innebär att nämnden har förvaltningsansvaret för egendomen, med undantag 
för de frågor i vilka samhällsbyggnadsnämnden företräder kommunen som 
fastighetsägare enligt reglemente for samhällsbyggnadsnämnden. 

Servicenämndens förvaltningsansvar avser både byggnader som är fast 
egendom (fastighetstillbehör till kommunägd fastighet) och byggnader som är 
lös egendom (kommunägd byggnad på ofri grund). 

Enligt 42 § detta reglemente får servicenämnden överenskomma med 
kommunstyrelsen eller annan nämnd som har förvaltningsansvar för fast 
egendom, att förvaltningsansvaret för viss egendom ska överföras eller 
klargöras (internöverenskommelse avseende förvaltningsansvar). 
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Med begreppet förvaltningsansvar avses kommunens ägaransvar. 

Bostadslägenheter 

11 § 
Servicenämnden ansvarar för försörjning av bostäder till kommunal myndighet 
som har behov av bostäder i sin verksamhet. 

12 § 
Servicenämnden får förvärva eller överlåta bostadsrätter, om kommun- 
fullmäktige har medgivit det i kommunens budget eller i ett särskilt beslut. 

13 § 
Av reglemente for socialnämnden framgår att socialnämnden får förhyra och 
uthyra bostadslägenheter. 

Utnyttjar socialnämnden denna rätt, ska servicenämnden bistå socialnämnden 
inför hyresförhandlingar och i hyresrättsliga frågor, om socialnämnden så 
önskar. 

Lokalförsörjning 

14 § 
Servicenämnden ansvarar för kommunens lokalförsörjning. 

Servicenämnden ska till kommunfullmäktige lägga fram förslag till 
lokalförsörjningsplan för kommunens myndigheters behov av lokaler och 
bostäder på kort och lång sikt. Kommunstyrelsen och andra nämnder ska ges 
möjlighet att yttra sig om behovet inom sin verksamhet. 

Uthyrning av kommunägda byggnader internt och till utomstående 
15 § 
Enligt 43 § detta reglemente får servicenämnden överenskomma med 
kommunstyrelsen eller annan nämnd att den andra nämnden disponerar viss 
egendom och villkoren härför (internöverenskommelse avseende hyra). 

Servicenämnden får till utomstående hyra ut kommunägda byggnader jämte 
tillhörande anläggningar som servicenämnden har förvaltningsansvaret för, 
dock med den begränsningen att hyresavtal ska godkännas av 
kommunfullmäktige om avtalstiden är längre än tio år. 

Hyra av icke-kommunägda lokaler och bostäder 
16 § 
Servicenämnden får med utomstående ingå hyresavtal avseende icke 
kommunägda byggnader jämte tillhörande anläggningar, dock med den 
begränsningen att avtalet ska godkännas av kommunfullmäktige om avtalstiden 
är längre än tio år. Begränsningen gäller både avtal om förhyrning och 
uthyrning. 
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Servicenämnden får inte utan kommunfullmäktiges medgivande ingå 
hyrköpsavtal eller andra liknande avtal avseende fast egendom. 

Servicenämnden ansvarar som hyresgäst för den egendom nämnden har 
förhyrt. 

Internpost 
17 § 
Servicenämnden ansvarar för kommunens in- och utgående post samt post 
mellan kommunala enheter. Ansvaret omfattar inte digital post. 

Servicenämnden får ta betalt av övriga myndigheter för frankeringskostnader 
och liknande avgifter för utgående post. 

Kommungemensam IT-verksamhet 
18 § 
Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande och samordnande digital 
verksamhetsutveckling samt vid behov prioritering av sådan verksamhet. 

Servicenämnden ansvarar för kommungemensam IT-verksamhet i övrigt. 

Servicenämnden får ta betalt av övriga myndigheter för användares utrustning 
och program. 

Övrig internservice 
19 § 
Servicenämnden får bedriva verksamhet bestående av service till kommunens 
myndigheter, såsom lokalvård, kostverksamhet, bemanningsverksamhet, 
vaktmästeritjänster och allmän verksamhetsservice samt tillhandahållande av 
fordon för kommunens behov. 

Ekonomisk förvaltning 
20 § 
I servicenämndens uppgifter ingår att inom nämndens verksamhetsområde 
bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i rätt tid samt 
att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. 

Servicenämnden ansvarar för den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde. 

21 § 
Servicenämnden får inom sitt verksamhetsområde träffa överenskommelse om 
betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta därmed 
sammanhängande avtal för att tillvarata kommunens intressen. 
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22 § 
Servicenämnden får inom sitt verksamhetsområde använda 
arbetsmarknadspolitiska stödformer eller andra stöd som tillhandahålls av 
staten. 

Arbetsmiljöansvar 

23 § 
Servicenämnden fullgör inom nämndens verksamhet det ansvar som 
arbetsgivare har enligt arbetsmiljölagstiftningen.  

Inom ramen för arbetsmiljöansvaret ska servicenämnden samverka med 
kommunstyrelsen eller annan nämnd om servicenämndens verksamhet bedrivs 
i ett arbetsställe som kommunstyrelsen eller annan nämnd har 
arbetsmiljöansvaret för. 

Förvaltning av egendom 
24 § 
Servicenämnden ska inom gällande budgetramar förvärva den lösa egendom 
som behövs för nämndens verksamhet och överlåta den lösa egendom som inte 
längre behövs 

25 § 
Servicenämnden ska väl vårda och underhålla den lösa egendom som nämnden 
har ansvaret för. 

Servicenämnden har endast ansvar för kommunal lös egendom som används i 
nämndens verksamhet. Servicenämnden ansvarar därutöver för kommunal lös 
egendom som används i flera nämnders eller kommunstyrelsens verksamhet, 
om servicenämnden har betalat för förvärvet av egendomen. 

Andra stycket gäller inte om kommunfullmäktige har beslutat annat, eller om 
kommunstyrelsen eller andra nämnder skriftligen genom 
internöverenskommelse kommit överens om annat. 

26 § 
Servicenämnden ska väl vårda den fasta egendom som nämnden disponerar för 
sin verksamhet.  

Servicenämnden ska åtgärda fel och brister i den fasta egendomen, eller anmäla 
dessa till kommunstyrelsen eller annan nämnd som har förvaltningsansvaret för 
egendomen. 

27 § 
Servicenämnden ska verka för att behovet av mark, anläggningar och lokaler 
inom nämndens verksamhetsområde tillgodoses. Nämnden ska anmäla 
förändrade behov av mark till samhällsbyggnadsnämnden.  

 



 6 (10) 

Processbehörighet 

28 § 
Servicenämnden ska själv eller genom ombud föra talan i alla mål och ärenden 
som hör till nämndens verksamhetsområde. 

Upphandling 

29 § 
Kommunstyrelsen ansvarar i kommunen för upphandlingar enligt lagen 
(2016:1145) om offentlig upphandling eller annan författning. 

Servicenämnden ska för förvärv eller annan åtgärd avseende upphandling 
enligt lagen (2016:1145) offentlig upphandling, till kommunstyrelsen anmäla 
behov av upphandling och därefter biträda kommunstyrelsens upphandling 
med kunskap och utredningar inom sitt fackområde. 

Servicenämnden har rätt att göra avrop på avtal som nämnden eller kommunen 
är berättigade att göra avrop ifrån. Nämnden får dock inte göra avrop i strid 
mot ramavtal ingångna av kommunstyrelsen eller på uppdrag av 
kommunstyrelsen. 

Kris, beredskap och säkerhet 
30 § 
Servicenämnden ansvarar för analys, planering och förberedelse av nämndens 
säkerhets- och krisberedskapsarbete. 

31 § 
Servicenämnden ansvarar för att inom sitt verksamhetsområde fullgöra de 
uppgifter som enligt 

1. lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och 

2. lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap 
ankommer på kommun avseende analys, planering, förberedelser och 
skyldighet att lämna uppgifter. 

32 § 
Servicenämnden ansvarar för att lämna uppgifter enligt 2 kap. 4 § lagen 
(1994:1809) om totalförsvarsplikt för uppgifter inom nämndens verksamhet. 

Servicenämnden ska hålla kommunstyrelsen informerad om beredskapsläget 
och de övriga förhållanden som är av betydelse för att kommunstyrelsen ska 
kunna fullgöra sitt samordnings- och rapporteringsansvar. 

33 § 
Av reglemente för kommunstyrelsen framgår att kommunstyrelsen ansvarar för 
säkerhetsprövning och placering i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen 
(2018:585). 

Servicenämnden ska göra framställning till kommunstyrelsen om det finns 
behov av säkerhetsprövning av anställd eller annan som på annat sätt ska delta 
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i säkerhetskänslig verksamhet samt biträda kommunstyrelsen vid 
säkerhetsprövningen. Detsamma gäller vid behov av placering i säkerhetsklass 
enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). 

Servicenämnden ansvarar för att nämndens verksamhet i övrigt uppfyller 
kraven i säkerhetsskyddslagen (2018:585). 

Information, diarium och arkiv 
34 § 
Servicenämnden ansvarar för nämndens informationsverksamhet. I 
informationsverksamheten ingår att informera om sådana förändringar av 
nämndens verksamhet som är av betydelse för brukare och invånare. 

35 § 
Servicenämnden ansvarar för nämndens diarium. 

Servicenämnden ansvarar för vården av sitt arkiv, om inte kommunens 
arkivmyndighet har övertagit ansvaret. Närmare föreskrifter om arkivvården 
finns i arkivlagen och arkivreglemente för Ale kommun. 

Behandling av personuppgifter 

36 § 
Servicenämnden ansvarar för behandlingen av personuppgifter i nämndens 
verksamhet och är personuppgiftsansvarig för dessa i enlighet med 
europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande 
av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) samt även de svenska 
författningar som kompletterar förordningen. 

37 § 
Inom ramen för personuppgiftansvaret fullgör servicenämnden 
personuppgiftsansvarigs uppgifter enligt dataskyddsförordningen och ansvarar 
för att servicenämndens verksamhet uppfyller kraven i dataskyddsförordningen 
och andra författningar som reglerar behandlingen av personuppgifter i 
verksamheten. 

Kommunstyrelsen utser dataskyddsombud för kommunen. Vid utförandet av 
sitt uppdrag i servicenämnden verksamhet utgör ombudet en del av den 
nämnden och omfattas av den myndighetens sekretessbestämmelser. 

Samverkan 
Samråd inom kommunens organisation 
38 § 
Servicenämnden ska inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och 
upplysningar som efterfrågas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller 
andra nämnder. 
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Servicenämnden ska vid behov samråda med av kommunen inrättade råd. 

Servicenämnden får infordra yttranden och upplysningar från 
kommunstyrelsen och övriga nämnder samt från av kommunen inrättade råd. 

Samråd med organisationer 
39 § 
Servicenämnden bör samråda med föreningar och andra organisationer när 
dessa är särskilt berörda. 

Remiss 
40 § 
Inkommer från staten eller annan en remiss ställd till servicenämnden eller som 
avser verksamheter inom servicenämnden verksamhetsområden, har nämnden 
rätt att avge ett yttrande. 

Inkommer till kommunen från staten eller annan en till kommunen ställd 
remiss som avser verksamheter inom flera nämnders verksamhetsområde, får 
kommunstyrelsen avge kommunens yttrande. 

Servicenämnden utgör beredningsorgan till kommunfullmäktige om yttrandet 
är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen och remisstiden 
medger att det kan behandlas vid ett ordinarie sammanträde med 
kommunfullmäktige. 

Samverkan genom internöverenskommelser 

Internöverenskommelse avseende lös egendom 
41 § 
Servicenämnden får överenskomma med kommunstyrelsen eller annan nämnd 
att överföra ansvaret för lös egendom som servicenämnden ansvarar för.  

Första stycket gäller inte servicenämndens förvaltningsansvar för byggnader på 
ofri grund. 

Internöverenskommelse avseende lös egendom ska vara skriftlig. 

Internöverenskommelse avseende förvaltningsansvar 
42 § 
Servicenämnden får överenskomma med kommunstyrelsen eller annan nämnd 
som har förvaltningsansvar för fast egendom, att förvaltningsansvaret för viss 
fast egendom ska överföras till servicenämnden.* 

 
* Överföring av förvaltningsansvaret kan avse t ex en byggnad som inte längre ska användas 
för kommunal verksamhet men lämpar sig att ingå i ett exploateringsområde eller ett 
markområde ur markreserven på vilket en ny verksamhetslokal ska byggas. 
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Servicenämnden får för det förvaltningsansvar för fast egendom som nämnden 
har, även ingå internöverenskommelse avseende förvaltningsansvar för att 
klargöra vem som har ansvar för vad. 

Internöverenskommelse avseende förvaltningsansvar ska vara skriftlig och 
innehålla uppgift om dag när ansvaret övergår. 

Med begreppet förvaltningsansvar avses kommunens ägaransvar. 

Internöverenskommelse avseende hyra 
43 § 
Servicenämnden får överenskomma med samhällsbyggnadsnämnden om att 
servicenämnden disponerar viss egendom och villkoren härför. Av en sådan 
överenskommelse ska framgå bland annat 

3. hur ansvaret för drift och löpande underhåll fördelas mellan nämnderna, 
4. den ekonomiska uppgörelsen, 
5. om disponerande nämnd får hyra ut hela eller del av egendomen och i 

så fall för vilket ändamål samt 
6. villkoren för överenskommelsens upphörande,  

om detta inte regleras av föreskrifter antagna av kommunfullmäktige. 

Internöverenskommelse avseende hyra får inte omfatta överförande av 
1. ansvaret för periodiskt underhåll eller 
2. sådant fastighetsägaransvar som inte kan överföras till hyresgäst vid ett 

externt hyresavtal. 

Internöverenskommelse avseende hyra ska vara skriftlig. 

44 § 
Servicenämndens förvaltningsansvar för egendom som genom 
internöverenskommelse avseende hyra disponeras av annan kvarstår, även i de 
delar ansvar har överförts till den nämnd som disponerar egendomen.  

Servicenämndens ansvar består i dessa delar endast i en skyldighet att ge stöd 
och vid behov ingripa om disponerande nämnd inte fullgör sina skyldigheter i 
enlighet med internöverenskommelsen. Om rättelse inte sker efter påpekande, 
ska servicenämndens tillskriva kommunfullmäktige om förhållandet och lägga 
fram förslag till beslut. 

Internöverenskommelse avseende bedrivande av verksamhet 

45 § 
Servicenämnden får överenskomma med kommunstyrelsen eller annan nämnd 
att de ska bedriva viss verksamhet åt servicenämnden, om det bedöms vara till 
fördel för den kommunala verksamheten. 

46 § 
Om kommunstyrelsen eller annan nämnd har behov av att bedriva viss 
verksamhet, får de efter överenskommelse med servicenämnden bedriva 
verksamhet som servicenämnden ansvarar för.  
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Servicenämnden har kvar sitt ansvar för verksamhet enligt reglemente eller 
annan författning även om en internöverenskommelse har träffats om att annan 
ska bedriva viss verksamhet. Ansvaret består i denna del i en skyldighet att ge 
stöd och ingripa om verksamheten inte bedrivs på ett tillfredsställande sätt eller 
i enlighet med internöverenskommelsen. 

Särskild registrering av internöverenskommelser m.m. 

47 § 
Servicenämnden ska föra en förteckning över vilka kommunfullmäktigebeslut 
om förvaltningsansvar av fast egendom som har fattats och vilka 
internöverenskommelser avseende förvaltningsansvar, hyra eller verksamhet 
som har ingåtts.  

Nämnden ska hålla internöverenskommelserna så ordnade att det går lätt att 
hitta rätt överenskommelse. 

Undertecknande och delgivningsmottagare 
Undertecknande av handlingar 
48 § 
Servicenämnden bestämmer vem som ska underteckna handlingar inom 
nämndens verksamhetsområde. 

Delgivning 

49 § 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, sektorchefen eller annan 
anställd som servicenämnden utser. 
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Reglemente för socialnämnden 
Inledande bestämmelser 
Allmänna bestämmelser 
1 § 
Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller 
bestämmelserna i detta reglemente för socialnämnden. 

Om det i lag eller annan författning finns bestämmelser som avviker från detta 
reglemente, ska de bestämmelserna gälla. 

Med lag avses i detta reglemente inte endast lagen utan även de förordningar 
och andra författningar som kompletterar lagen. 

2 § 
Socialnämnden ska med uppmärksamhet främja och följa utvecklingen i de 
frågor som ingår i nämndens verksamhetsområde, ta de initiativ och framlägga 
de förslag som nämnden finner påkallade. 

Ankommer det på kommunfullmäktige att fatta beslut i ärende inom 
socialnämndens verksamhetsområde, ska nämnden bereda fullmäktigeärendet 
och verkställa fullmäktiges beslut. 

3 § 
Med begreppet lag avses i detta reglemente inte endast lagen utan även de 
förordningar och andra författningar som kompletterar lagen. 

Nämndens organisation 
Nämndens sammansättning 
4 § 
Socialnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare, om inte 
kommunfullmäktige före valet av nämnden beslutar att ändra antalet för den 
mandatperiod valet avser. 

Mandattider 
5 § 
Ledamöter och ersättare i socialnämnden väljs, om inte annat särskilt beslutas 
av kommunfullmäktige före valet, för fyra år räknat från och med den 1 
december det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 
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Presidium 

6 § 
Kommunfullmäktige väljer för socialnämndens mandattid bland nämndens 
ledamöter en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande.  

Socialnämndens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande utgör 
nämndens presidium. 

Ordförande 
7 § 
Socialnämndens ordförande ska leda, samordna och övervaka nämndens 
verksamhet. De vice ordförandena biträder ordföranden vid fullgörande av 
denna uppgift. 

Ordföranden ska representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter 
samt vid överläggningar (konferenser och sammanträden) till vilka nämnden 
kallas eller kallar, om inte socialnämnden bestämmer annat. 

Utskott 
8 § 
Socialnämnden ska ha ett individutskott bestående av 5 ledamöter och 3 
ersättare med samma mandattid som nämnden. 

Socialnämnden får inrätta ett arbetsutskott bestående av 3-5 ledamöter och 3 
ersättare eller andra utskott med 3 ledamöter och 2 ersättare med samma 
mandattid som nämnden. 

Nämnden ska vid val av utskott bland utskottets ledamöter utse en ordförande 
och en eller två vice ordförande. 

Kommunalråd 
9 § 
Socialnämndens ordförande och 1:e vice ordförande är socialkommunalråd. 
Förväntad sysselsättningsgrad framgår av arvodesbestämmelser för 
förtroendevalda i Ale kommun. 

Verksamhetsområde 
Socialtjänst, omsorg samt hälso- och sjukvård 
10 § 
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och är 
socialnämnd i kommunen. 

När det i en författning hänvisas till den eller de nämnder som ska fullgöra 
kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen eller enligt lagen om stöd och 
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service till vissa funktionshindrade, har socialnämnden ansvaret för de 
uppgifter författningen anger. 

Sådana uppgifter som ankommer på nämnden finns bland annat i 
1. föräldrabalken, 
2. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, 
3. skuldsaneringslagen (2016:675) och 
4. lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare. 

Med föräldrabalken avses även de förordningar och andra författningar som 
kompletterar balken. 

11 § 
Socialnämnden ansvarar för de uppgifter som ankommer på kommunen enligt 

1. socialtjänstlagen (2001:453), 
2. lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, 
3. lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
4. socialförsäkringsbalken, 
5. hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), 
6. lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård, 
7. lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag, 
8. lagen (1997:736) om färdtjänst, 
9. lagen (1997:735) om riksfärdtjänst 
10. lagen (2014:132) om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst, och 
11. lagen (2018:9) om bistånd till enskilda efter evakueringar till Sverige, 

med undantag för 4 §. 

Med socialförsäkringsbalken avses även de förordningar och andra 
författningar som kompletterar balken. 

Arbetsmarknadsfrågor 
12 § 
Socialnämnden är arbetslöshetsnämnd i kommunen. 

13 § 
Socialnämnden ansvarar för kommunala arbetsmarknadsfrågor. Nämnden får 
anordna sysselsättningsbefrämjande åtgärder. 

Nämnden får ingå överenskommelser med staten om att anordna aktiviteter för 
deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

14 § 
Socialnämnden får bedriva näringsverksamhet i syfte att ge personer med 
funktionshinder anställning. 

Mottagande av flyktingar m.fl. 
15 § 
Socialnämnden ansvarar för kommunens flyktingmottagande och för 
mottagande av flyktingar och invandrare som staten med stöd av lag anvisar. 
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Nämnden ansvarar dock inte för de uppgifter som ankommer på och 
överförmyndarnämnden. 

Nämnden fullgör de uppgifter som ankommer på kommunen enligt 
1. lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m fl, 
2. lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända 

invandrare och 
3. lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för 

bosättning. 

16 § 
Socialnämnden får träffa överenskommelse med staten om mottagande av 
flyktingar under förutsättning att överenskommelsen går att säga upp till 
upphörande minst en gång varje kalenderår. 

Alkohol, tobak och liknande produkter 
17 § 
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt alkohollagen (2010:1622). 

18 § 
Av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden framgår att 
samhällsbyggnadsnämnden fullgör tillsyn över rökfria miljöer angivna i 6 kap 
lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. 

Socialnämnden fullgör övriga uppgifter som ankommer på kommun enligt 
lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. 

Socialnämnden bereder kommunfullmäktiges ärenden om antagande, ändring 
och upphävande av taxa för avgifter med stöd av lagen (2018:2088) om tobak 
och liknande produkter. 

Automatspel 
19 § 
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagen (1982:636) om 
anordnande av visst automatspel. 

Begravning 
20 § 
Av reglemente för kommunstyrelsen framgår att kommunstyrelsen ansvarar för 
att avge yttrande enligt 50 § begravningsförordningen (1990:1147). 

Socialnämnden fullgör övriga uppgifter som ankommer på kommun enligt 
begravningslagen (1990:1144). 
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Bostadsfrågor 

21 § 
Av reglemente för servicenämnden framgår att servicenämnden ansvarar för 
kommunens lokalförsörjning och för försörjning av bostäder till kommunal 
myndighet som har behov av bostäder i sin verksamhet.  

Socialnämnden har rätt att överenskomma med servicenämnden att disponera 
viss egendom och villkoren härför (internöverenskommelse avseende hyra). 

22 § 
Socialnämnden får dock om det bedöms vara mer ändamålsenligt för att 
genomföra nämndens verksamhet förhyra bostadslägenheter av extern part. 
Nämnden får säga upp sådana lägenheter och även träffa överenskommelser 
med hyresvärden. 

Hyresavtal med extern part får avse obestämd avtalstid (tills vidare, utan 
angivande av när avtalet löper ut) eller bestämd avtalstid om högst 24 månader. 

23 § 
Om socialnämnden för att lösa sina uppgifter behöver hyra ut 
bostadslägenheter som nämnden har förhyrt, ansvarar socialnämnden för 
uthyrningen. Nämnden får säga upp sådana lägenheter och även träffa 
överenskommelser med hyresgästen. Detsamma gäller bostadslägenheter som 
nämnden disponerar på grund av en internöverenskommelse avseende hyra, om 
överenskommelsen anger att uthyrning får ske. 

Hyresavtal med extern part får avse obestämd avtalstid (tills vidare, utan 
angivande av när avtalet löper ut) eller bestämd avtalstid om högst 24 månader. 

Ekonomisk förvaltning 
24 § 
I socialnämndens uppgifter ingår att inom nämndens verksamhetsområde 
bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i rätt tid samt 
att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. 

Socialnämnden ansvarar för den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde. 

25 § 
Socialnämnden får inom sitt verksamhetsområde träffa överenskommelse om 
betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta därmed 
sammanhängande avtal för att tillvarata kommunens intressen. 

26 § 
Socialnämnden får inom sitt verksamhetsområde använda 
arbetsmarknadspolitiska stödformer eller andra stöd som tillhandahålls av 
staten. 
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Arbetsmiljöansvar 

27 § 
Socialnämnden fullgör inom nämndens verksamhet det ansvar som 
arbetsgivare har enligt arbetsmiljölagstiftningen.  

Inom ramen för arbetsmiljöansvaret ska socialnämnden samverka med 
kommunstyrelsen eller annan nämnd om socialnämnden verksamhet bedrivs i 
ett arbetsställe som kommunstyrelsen eller annan nämnd har 
arbetsmiljöansvaret för. 

Förvaltning av egendom 
28 § 
Socialnämnden ska inom gällande budgetramar förvärva den lösa egendom 
som behövs för nämndens verksamhet och överlåta den lösa egendom som inte 
längre behövs. 

29 § 
Socialnämnden ska väl vårda och underhålla den lösa egendom som nämnden 
har ansvaret för. 

Socialnämnden har endast ansvar för kommunal lös egendom som används i 
nämndens verksamhet. Socialnämnden ansvarar därutöver för kommunal lös 
egendom som används i flera nämnders eller kommunstyrelsens verksamhet, 
om socialnämnden har betalat för förvärvet av egendomen. 

Andra stycket gäller inte om kommunfullmäktige har beslutat annat, eller om 
kommunstyrelsen eller andra nämnder skriftligen genom 
internöverenskommelse kommit överens om annat. 

Av reglemente för servicenämnden framgår att servicenämnden har 
förvaltningsansvaret för byggnader på ofri grund. 

30 § 
Socialnämnden ska väl vårda den fasta egendom som nämnden disponerar för 
sin verksamhet.  

Socialnämnden ska åtgärda fel och brister i den fasta egendomen, eller anmäla 
dessa till kommunstyrelsen eller annan nämnd som har förvaltningsansvaret för 
egendomen. 

31 § 
Socialnämnden ska verka för att behovet av mark, anläggningar och lokaler 
inom nämndens verksamhetsområde tillgodoses.  

Socialnämnden ska anmäla förändrade behov av mark till 
samhällsbyggnadsnämnden.  

Socialnämnden ska anmäla förändrade behov av lokaler och bostäder samt 
tillhörande anläggningar till servicenämnden. 
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Processbehörighet 

32 § 
Socialnämnden ska själv eller genom ombud föra talan i alla mål och ärenden 
som hör till nämndens verksamhetsområde. 

Upphandling 

33 § 
Kommunstyrelsen ansvarar i kommunen för upphandlingar enligt lagen 
(2016:1145) om offentlig upphandling eller annan författning. 

Socialnämnden ska för förvärv eller annan åtgärd avseende upphandling enligt 
lagen (2016:1145) offentlig upphandling, till kommunstyrelsen anmäla behov 
av upphandling och därefter biträda kommunstyrelsens upphandling med 
kunskap och utredningar inom sitt fackområde. 

Socialnämnden har rätt att göra avrop på avtal som nämnden eller kommunen 
är berättigade att göra avrop ifrån. Nämnden får dock inte göra avrop i strid 
mot ramavtal ingångna av kommunstyrelsen eller på uppdrag av 
kommunstyrelsen. 

Kris, beredskap och säkerhet 
34 § 
Socialnämnden ansvarar för analys, planering och förberedelse av nämndens 
säkerhets- och krisberedskapsarbete. 

35 § 
Socialnämnden ansvarar för att inom sitt verksamhetsområde fullgöra de 
uppgifter som enligt 

1. lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och 

2. lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap 
ankommer på kommun avseende analys, planering, förberedelser och 
skyldighet att lämna uppgifter. 

36 § 
Socialnämnden ansvarar för att lämna uppgifter enligt 2 kap. 4 § lagen 
(1994:1809) om totalförsvarsplikt för uppgifter inom nämndens verksamhet. 

Socialnämnden ska hålla kommunstyrelsen informerad om beredskapsläget och 
de övriga förhållanden som är av betydelse för att kommunstyrelsen ska kunna 
fullgöra sitt samordnings- och rapporteringsansvar. 

37 § 
Av reglemente för kommunstyrelsen framgår att kommunstyrelsen ansvarar för 
säkerhetsprövning och placering i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen 
(2018:585). 

Socialnämnden ska göra framställning till kommunstyrelsen om det finns 
behov av säkerhetsprövning av anställd eller annan som på annat sätt ska delta 
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i säkerhetskänslig verksamhet samt biträda kommunstyrelsen vid 
säkerhetsprövningen. Detsamma gäller vid behov av placering i säkerhetsklass 
enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). 

Socialnämnden ansvarar för att nämndens verksamhet i övrigt uppfyller kraven 
i säkerhetsskyddslagen (2018:585). 

Behandling av personuppgifter 
38 § 
Socialnämnden ansvarar för behandlingen av personuppgifter i nämndens 
verksamhet och är personuppgiftsansvarig för dessa i enlighet med 
europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande 
av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) samt även de svenska 
författningar som kompletterar förordningen. 

39 § 
Inom ramen för personuppgiftansvaret fullgör socialnämnden 
personuppgiftsansvarigs uppgifter enligt dataskyddsförordningen och ansvarar 
för att socialnämndens verksamhet uppfyller kraven i dataskyddsförordningen 
och andra författningar som reglerar behandlingen av personuppgifter i 
verksamheten. 

Kommunstyrelsen utser dataskyddsombud för kommunen. Vid utförandet av 
sitt uppdrag i socialnämnden verksamhet utgör ombudet en del av den 
nämnden och omfattas av den myndighetens sekretessbestämmelser. 

Information och arkiv 

40 § 
Socialnämnden ansvarar för nämndens informationsverksamhet och diarium. I 
informationsverksamheten ingår att informera om sådana förändringar av 
nämndens verksamhet som är av betydelse för brukare och invånare. 

41 § 
Socialnämnden ansvarar för vården av sitt arkiv, om inte kommunens 
arkivmyndighet har övertagit ansvaret. Närmare föreskrifter om arkivvården 
finns i arkivlagen och arkivreglemente för Ale kommun. 

Samverkan 

Samråd inom kommunens organisation 
42 § 
Socialnämnden ska inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och 
upplysningar som efterfrågas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller 
andra nämnder. 
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Socialnämnden ska vid behov samråda med av kommunen inrättade råd. 

Socialnämnden får infordra yttranden och upplysningar från kommunstyrelsen 
och övriga nämnder samt från av kommunen inrättade råd. 

Samråd med organisationer 
43 § 
Socialnämnden bör samråda med föreningar och andra organisationer när dessa 
är särskilt berörda. 

Remiss 
44 § 
Inkommer från staten eller annan en remiss ställd till socialnämnden eller som 
avser verksamheter inom socialnämnden verksamhetsområde, har nämnden rätt 
att avge ett yttrande. 

Inkommer till kommunen från staten eller annan en till kommunen ställd 
remiss som avser verksamheter inom flera nämnders verksamhetsområde, får 
kommunstyrelsen avge kommunens yttrande. 

Socialnämnden utgör beredningsorgan till kommunfullmäktige om yttrandet är 
av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen och remisstiden 
medger att det kan behandlas vid ett ordinarie sammanträde med 
kommunfullmäktige. 

Samverkan genom internöverenskommelser 

Internöverenskommelse avseende lös egendom 
45 § 
Socialnämnden får överenskomma med kommunstyrelsen eller annan nämnd 
att överföra ansvaret för lös egendom som socialnämnden ansvarar för.  

Internöverenskommelse avseende lös egendom ska vara skriftlig. 

Internöverenskommelse avseende förvaltningsansvar 
46 § 
Socialnämnden får överenskomma med kommunstyrelsen eller annan nämnd 
som har förvaltningsansvar för fast egendom, att förvaltningsansvaret för viss 
fast egendom ska överföras till socialnämnden.* 

Internöverenskommelse avseende förvaltningsansvar ska vara skriftlig och 
innehålla uppgift om dag när ansvaret övergår. 

Med begreppet förvaltningsansvar avses kommunens ägaransvar. 

 
* Överföring av förvaltningsansvaret kan avse t ex en byggnad som inte längre ska användas för 
kommunal verksamhet men lämpar sig att ingå i ett exploateringsområde eller ett markområde 
ur markreserven på vilket en ny verksamhetslokal ska byggas. 
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Internöverenskommelse avseende hyra 

47 § 
Socialnämnden får överenskomma med samhällsbyggnadsnämnden och 
servicenämnden om att socialnämnden disponerar viss egendom och villkoren 
härför. Av en sådan överenskommelse ska framgå bland annat 

1. hur ansvaret för drift och löpande underhåll fördelas mellan nämnderna, 
2. den ekonomiska uppgörelsen, 
3. om disponerande nämnd får hyra ut hela eller del av egendomen och i 

så fall för vilket ändamål samt 
4. villkoren för överenskommelsens upphörande,  

om detta inte regleras av föreskrifter antagna av kommunfullmäktige. 

Internöverenskommelse avseende hyra får inte omfatta överförande av 
5. ansvaret för periodiskt underhåll eller 
6. sådant fastighetsägaransvar som inte kan överföras till hyresgäst vid ett 

externt hyresavtal. 

Internöverenskommelse avseende hyra ska vara skriftlig. 

Internöverenskommelse avseende service från servicenämnden 
48 § 
Socialnämnden får överenskomma med servicenämnden att servicenämnden 
ska bedriva verksamhet bestående av service till socialnämnden, om det 
bedöms vara till fördel för den kommunala verksamheten. 

Internöverenskommelse avseende bedrivande av verksamhet 
49 § 
Socialnämnden får överenskomma med kommunstyrelsen eller annan nämnd 
att de ska bedriva viss verksamhet åt socialnämnden, om det bedöms vara till 
fördel för den kommunala verksamheten. 

50 § 
Om kommunstyrelsen eller annan nämnd har behov av att bedriva viss 
verksamhet, får de efter överenskommelse med socialnämnden bedriva 
verksamhet som socialnämnden ansvarar för.  

Socialnämnden har kvar sitt ansvar för verksamhet enligt reglemente eller 
annan författning även om en internöverenskommelse har träffats om att annan 
ska bedriva viss verksamhet. Ansvaret består i denna del i en skyldighet att ge 
stöd och ingripa om verksamheten inte bedrivs på ett tillfredsställande sätt eller 
i enlighet med internöverenskommelsen. 
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Undertecknande och delgivningsmottagare 
Undertecknande av handlingar 
51 § 
Socialnämnden bestämmer vem som ska underteckna handlingar inom 
nämndens verksamhetsområde. 

Delgivning 
52 § 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, sektorchefen eller annan 
anställd som socialnämnden utser. 

Delegering från fullmäktige 
53 § 
Kommunfullmäktige delegerar till socialnämnden rätten att fastställa, ändra 
och upphäva taxa för familjerådgivning. 

54 § 
Socialnämnden ska till kommunfullmäktige i samband med nämndens 
verksamhetsuppföljning rapportera delegationsbeslut som nämnden har fattat 
under uppföljningsperioden. 
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Reglemente för utbildningsnämnden 
Inledande bestämmelser 
Allmänna bestämmelser 
1 § 
Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller 
bestämmelserna i detta reglemente för utbildningsnämnden. 

Om det i lag eller annan författning finns bestämmelser som avviker från detta 
reglemente, ska de bestämmelserna gälla. 

2 § 
Utbildningsnämnden ska med uppmärksamhet främja och följa utvecklingen i 
de frågor som ingår i nämndens verksamhetsområde, ta de initiativ och 
framlägga de förslag som nämnden finner påkallade. 

Ankommer det på kommunfullmäktige att fatta beslut i ärende inom 
utbildningsnämnden verksamhetsområde, ska nämnden bereda 
fullmäktigeärendet och verkställa fullmäktiges beslut. 

3 § 
Med begreppet lag avses i detta reglemente inte endast lagen utan även de 
förordningar och andra författningar som kompletterar lagen. 

Nämndens organisation 
Nämndens sammansättning 
4 § 
Utbildningsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare, om inte 
kommunfullmäktige före valet av nämnden beslutar att ändra antalet för den 
mandatperiod valet avser. 

Mandattider 
5 § 
Ledamöter och ersättare i utbildningsnämnden väljs, om inte annat särskilt 
beslutas av kommunfullmäktige före valet, för fyra år räknat från och med den 
1 december det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 

Presidium 
6 § 
Kommunfullmäktige väljer för utbildningsnämndens mandattid bland 
ledamöterna en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande.  
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Utbildningsnämnden ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande 
utgör nämndens presidium. 

Ordförande 

7 § 
Utbildningsnämndens ordförande ska leda, samordna och övervaka nämndens 
verksamhet. De vice ordförandena biträder ordföranden vid fullgörande av 
denna uppgift. 

Ordföranden ska representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter 
samt vid överläggningar (konferenser och sammanträden) till vilka nämnden 
kallas eller kallar, om inte utbildningsnämnden bestämmer annat. 

Utskott 
8 § 
Utbildningsnämnden får inrätta ett arbetsutskott bestående av 3-5 ledamöter 
och 3 ersättare eller andra utskott med 3 ledamöter och 2 ersättare med samma 
mandattid som nämnden. 

Nämnden ska vid val av utskott bland utskottets ledamöter utse en ordförande 
och en eller två vice ordförande. 

Kommunalråd 
9 § 
Utbildningsnämndens ordförande och 1:e vice ordförande är skolkommunalråd. 
Förväntad sysselsättningsgrad framgår av arvodesbestämmelser för 
förtroendevalda i Ale kommun. 

Verksamhetsområde 
Skolväsendet i kommunen 
10 § 
Utbildningsnämnden ansvarar för den del av det allmänna skolväsendet som 
åvilar kommunen och fullgör kommunens uppgifter enligt skollagen. 

Med skollagen avses i detta reglemente förutom skollagen även förordningar 
och andra författningar utfärdade inom skollagens område. 

11 § 
När det i annan författning än skollagen hänvisas till den eller de nämnder som 
ska fullgöra kommunens uppgifter enligt skollagen, har utbildningsnämnden 
ansvaret för den uppgift författningen anger. 

Nämnden ansvarar bland annat för följande kommunala verksamheter. 
1. Förskola 
2. Fritidshem 
3. Förskoleklass 
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4. Grundskola 
5. Grundsärskola 
6. Gymnasieskola 
7. Gymnasiesärskola 
8. Kommunal vuxenutbildning 
9. Särskild utbildning för vuxna 
10. Utbildning i svenska för invandrare 

12 § 
Utbildningsnämnden får bedriva uppdragsutbildning. 

Ekonomisk förvaltning 
13 § 
I utbildningsnämndens uppgifter ingår att inom nämndens verksamhetsområde 
bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i rätt tid samt 
att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. 

Utbildningsnämnden ansvarar för den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde. 

14 § 
Utbildningsnämnden får inom sitt verksamhetsområde träffa överenskommelse 
om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta därmed 
sammanhängande avtal för att tillvarata kommunens intressen. 

15 § 
Utbildningsnämnden får inom sitt verksamhetsområde använda 
arbetsmarknadspolitiska stödformer eller andra stöd som tillhandahålls av 
staten. 

Arbetsmiljöansvar 
16 § 
Utbildningsnämnden fullgör inom nämndens verksamhet det ansvar som 
arbetsgivare har enligt arbetsmiljölagstiftningen.  

Inom ramen för arbetsmiljöansvaret ska utbildningsnämnden samverka med 
kommunstyrelsen eller annan nämnd om utbildningsnämnden verksamhet 
bedrivs i ett arbetsställe som kommunstyrelsen eller annan nämnd har 
arbetsmiljöansvaret för. 

Förvaltning av egendom 
17 § 
Utbildningsnämnden ska inom gällande budgetramar förvärva den lösa 
egendom som behövs för nämndens verksamhet och överlåta den lösa egendom 
som inte längre behövs. 
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18 § 
Utbildningsnämnden ska väl vårda och underhålla den lösa egendom som 
nämnden har ansvaret för. 

Utbildningsnämnden har endast ansvar för kommunal lös egendom som 
används i nämndens verksamhet. Utbildningsnämnden ansvarar därutöver för 
kommunal lös egendom som används i flera nämnders eller kommunstyrelsens 
verksamhet, om utbildningsnämnden har betalat för förvärvet av egendomen. 

Andra stycket gäller inte om kommunfullmäktige har beslutat annat, eller om 
kommunstyrelsen eller andra nämnder skriftligen genom 
internöverenskommelse kommit överens om annat. 

Av reglemente för servicenämnden framgår att servicenämnden har 
förvaltningsansvaret för byggnader på ofri grund. 

19 § 
Utbildningsnämnden ska väl vårda den fasta egendom som nämnden 
disponerar för sin verksamhet.  

Utbildningsnämnden ska åtgärda fel och brister i den fasta egendomen, eller 
anmäla dessa till kommunstyrelsen eller annan nämnd som har 
förvaltningsansvaret för egendomen. 

20 § 
Utbildningsnämnden ska verka för att behovet av mark, anläggningar och 
lokaler inom nämndens verksamhetsområde tillgodoses.  

Utbildningsnämnden ska anmäla förändrade behov av mark till 
samhällsbyggnadsnämnden.  

Utbildningsnämnden ska anmäla förändrade behov av lokaler och bostäder 
samt tillhörande anläggningar till servicenämnden. 

Processbehörighet 
21 § 
Utbildningsnämnden ska själv eller genom ombud föra talan i alla mål och 
ärenden som hör till nämndens verksamhetsområde. 

Upphandling 
22 § 
Kommunstyrelsen ansvarar i kommunen för upphandlingar enligt lagen 
(2016:1145) om offentlig upphandling eller annan författning. 

Utbildningsnämnden ska för förvärv eller annan åtgärd avseende upphandling 
enligt lagen (2016:1145) offentlig upphandling, till kommunstyrelsen anmäla 
behov av upphandling och därefter biträda kommunstyrelsens upphandling 
med kunskap och utredningar inom sitt fackområde. 

Utbildningsnämnden har rätt att göra avrop på avtal som nämnden eller 
kommunen är berättigade att göra avrop ifrån. Nämnden får dock inte göra 
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avrop i strid mot ramavtal ingångna av kommunstyrelsen eller på uppdrag av 
kommunstyrelsen. 

Kris, beredskap och säkerhet 

23 § 
Utbildningsnämnden ansvarar för analys, planering och förberedelse av 
nämndens säkerhets- och krisberedskapsarbete. 

24 § 
Utbildningsnämnden ansvarar för att inom sitt verksamhetsområde fullgöra de 
uppgifter som enligt 

1. lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och 

2. lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap 
ankommer på kommun avseende analys, planering, förberedelser och 
skyldighet att lämna uppgifter. 

25 § 
Utbildningsnämnden ansvarar för att lämna uppgifter enligt 2 kap. 4 § lagen 
(1994:1809) om totalförsvarsplikt för uppgifter inom nämndens verksamhet. 

Utbildningsnämnden ska hålla kommunstyrelsen informerad om 
beredskapsläget och de övriga förhållanden som är av betydelse för att 
kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sitt samordnings- och 
rapporteringsansvar. 

26 § 
Av reglemente för kommunstyrelsen framgår att kommunstyrelsen ansvarar för 
säkerhetsprövning och placering i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen 
(2018:585). 

Utbildningsnämnden ska göra framställning till kommunstyrelsen om det finns 
behov av säkerhetsprövning av anställd eller annan som på annat sätt ska delta 
i säkerhetskänslig verksamhet samt biträda kommunstyrelsen vid 
säkerhetsprövningen. Detsamma gäller vid behov av placering i säkerhetsklass 
enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). 

Utbildningsnämnden ansvarar för att nämndens verksamhet i övrigt uppfyller 
kraven i säkerhetsskyddslagen (2018:585). 

Information, diarium och arkiv 

27 § 
Utbildningsnämnden ansvarar för nämndens informationsverksamhet. I 
informationsverksamheten ingår att informera om sådana förändringar av 
nämndens verksamhet som är av betydelse för brukare och invånare. 

28 § 
Utbildningsnämnden ansvarar för nämndens diarium. 
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Utbildningsnämnden ansvarar för vården av sitt arkiv, om inte kommunens 
arkivmyndighet har övertagit ansvaret. Närmare föreskrifter om arkivvården 
finns i arkivlagen och arkivreglemente för Ale kommun. 

Behandling av personuppgifter 

29 § 
Utbildningsnämnden ansvarar för behandlingen av personuppgifter i nämndens 
verksamhet och är personuppgiftsansvarig för dessa i enlighet med 
europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande 
av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) samt även de svenska 
författningar som kompletterar förordningen. 

30 § 
Inom ramen för personuppgiftansvaret fullgör utbildningsnämnden 
personuppgiftsansvarigs uppgifter enligt dataskyddsförordningen och ansvarar 
för att utbildningsnämndens verksamhet uppfyller kraven i 
dataskyddsförordningen och andra författningar som reglerar behandlingen av 
personuppgifter i verksamheten. 

Kommunstyrelsen utser dataskyddsombud för kommunen. Vid utförandet av 
sitt uppdrag i utbildningsnämndens verksamhet utgör ombudet en del av den 
nämnden och omfattas av den myndighetens sekretessbestämmelser. 

Samverkan 
Samråd inom kommunens organisation 
31 § 
Utbildningsnämnden ska inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och 
upplysningar som efterfrågas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller 
andra nämnder. 

Utbildningsnämnden ska vid behov samråda med av kommunen inrättade råd. 

Utbildningsnämnden får infordra yttranden och upplysningar från 
kommunstyrelsen och övriga nämnder samt från av kommunen inrättade råd. 

Samråd med organisationer 

32 § 
Utbildningsnämnden bör samråda med föreningar och andra organisationer när 
dessa är särskilt berörda. 
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Remiss 

33 § 
Inkommer från staten eller annan en remiss ställd till utbildningsnämnden eller 
som avser verksamheter inom utbildningsnämnden verksamhetsområde, har 
nämnden rätt att avge ett yttrande. 

Inkommer till kommunen från staten eller annan en till kommunen ställd 
remiss som avser verksamheter inom flera nämnders verksamhetsområde, får 
kommunstyrelsen avge kommunens yttrande. 

Utbildningsnämnden utgör beredningsorgan till kommunfullmäktige om 
yttrandet är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen och 
remisstiden medger att det kan behandlas vid ett ordinarie sammanträde med 
kommunfullmäktige. 

Samverkan genom internöverenskommelser 

Internöverenskommelse avseende lös egendom 
34 § 
Utbildningsnämnden får överenskomma med kommunstyrelsen eller annan 
nämnd att överföra ansvaret för lös egendom som utbildningsnämnden 
ansvarar för.  

Internöverenskommelse avseende lös egendom ska vara skriftlig. 

Internöverenskommelse avseende förvaltningsansvar 

35 § 
Utbildningsnämnden får överenskomma med kommunstyrelsen eller annan 
nämnd som har förvaltningsansvar för fast egendom, att förvaltningsansvaret 
för viss fast egendom ska överföras till utbildningsnämnden.* 

Internöverenskommelse avseende förvaltningsansvar ska vara skriftlig och 
innehålla uppgift om dag när ansvaret övergår. 

Med begreppet förvaltningsansvar avses kommunens ägaransvar. 

Internöverenskommelse avseende hyra 
36 § 
Utbildningsnämnden får överenskomma med samhällsbyggnadsnämnden och 
servicenämnden om att utbildningsnämnden disponerar viss egendom och 
villkoren härför. Av en sådan överenskommelse ska framgå bland annat 

1. hur ansvaret för drift och löpande underhåll fördelas mellan nämnderna, 
2. den ekonomiska uppgörelsen, 
3. om disponerande nämnd får hyra ut hela eller del av egendomen och i 

så fall för vilket ändamål samt 
 

* Överföring av förvaltningsansvaret kan avse t ex en byggnad som inte längre ska användas för 
kommunal verksamhet men lämpar sig att ingå i ett exploateringsområde eller ett markområde 
ur markreserven på vilket en ny verksamhetslokal ska byggas. 
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4. villkoren för överenskommelsens upphörande,  
om detta inte regleras av föreskrifter antagna av kommunfullmäktige. 

Internöverenskommelse avseende hyra får inte omfatta överförande av 
5. ansvaret för periodiskt underhåll eller 
6. sådant fastighetsägaransvar som inte kan överföras till hyresgäst vid ett 

externt hyresavtal. 

Internöverenskommelse avseende hyra ska vara skriftlig. 

Internöverenskommelse avseende service från servicenämnden 
37 § 
Utbildningsnämnden får överenskomma med servicenämnden att 
servicenämnden ska bedriva verksamhet bestående av service till 
utbildningsnämnden, om det bedöms vara till fördel för den kommunala 
verksamheten. 

Internöverenskommelse avseende bedrivande av verksamhet 
38 § 
Utbildningsnämnden får överenskomma med kommunstyrelsen eller annan 
nämnd att de ska bedriva viss verksamhet åt utbildningsnämnden, om det 
bedöms vara till fördel för den kommunala verksamheten. 

39 § 
Om kommunstyrelsen eller annan nämnd har behov av att bedriva viss 
verksamhet, får de efter överenskommelse med utbildningsnämnden bedriva 
verksamhet som utbildningsnämnden ansvarar för.  

Utbildningsnämnden har kvar sitt ansvar för verksamhet enligt reglemente eller 
annan författning även om en internöverenskommelse har träffats om att annan 
ska bedriva viss verksamhet. Ansvaret består i denna del i en skyldighet att ge 
stöd och ingripa om verksamheten inte bedrivs på ett tillfredsställande sätt eller 
i enlighet med internöverenskommelsen. 

Undertecknande och delgivningsmottagare 
Undertecknande av handlingar 
40 § 
Utbildningsnämnden bestämmer vem som ska underteckna handlingar inom 
nämndens verksamhetsområde. 

Delgivning 

41 § 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, sektorchefen eller annan 
anställd som utbildningsnämnden utser. 
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Delegering från fullmäktige 
42 § 
Kommunfullmäktige delegerar till utbildningsnämnden rätten att fastställa, 
ändra och upphäva taxa för prövning inom skolväsendet med de begränsningar 
som framgår av förordning (1991:1124) om avgifter för prövning inom 
skolväsendet. 

43 § 
Utbildningsnämnden ska till kommunfullmäktige i samband med nämndens 
verksamhetsuppföljning rapportera delegationsbeslut som nämnden har fattat 
under uppföljningsperioden. 
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Reglemente för valnämnden 
Inledande bestämmelser 
Allmänna bestämmelser 
1 § 
Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller 
bestämmelserna i detta reglemente för valnämnden. 

Om det i lag eller annan författning finns bestämmelser som avviker från detta 
reglemente, ska de bestämmelserna gälla. 

2 § 
Valnämnden ska med uppmärksamhet främja och följa utvecklingen i de frågor 
som ingår i nämndens verksamhetsområde, ta de initiativ och framlägga de 
förslag som nämnden finner påkallade. 

Ankommer det på kommunfullmäktige att fatta beslut i ärende inom 
valnämndens verksamhetsområde, ska nämnden bereda fullmäktigeärendet och 
verkställa fullmäktiges beslut. 

3 § 
Med begreppet lag avses i detta reglemente inte endast lagen utan även de 
förordningar och andra författningar som kompletterar lagen. 

Nämndens organisation 
Nämndens sammansättning 
4 § 
Valnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare, om inte 
kommunfullmäktige före valet av nämnden beslutar att ändra antalet för den 
mandatperiod valet avser. 

Mandattider 
5 § 
Ledamöter och ersättare i valnämnden väljs, om inte annat särskilt beslutas av 
kommunfullmäktige före valet, för fyra år räknat från och med den 1 december 
det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 

Presidium 
6 § 
Kommunfullmäktige väljer för valnämndens mandattid bland ledamöterna en 
ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande.  
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Valnämnden ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande utgör 
nämndens presidium. 

Ordförande 

7 § 
Valnämndens ordförande ska leda, samordna och övervaka nämndens 
verksamhet. De vice ordförandena biträder ordföranden vid fullgörande av 
denna uppgift. 

Ordföranden ska representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter 
samt vid överläggningar (konferenser och sammanträden) till vilka nämnden 
kallas eller kallar, om inte valnämnden bestämmer annat. 

Utskott 
8 § 
Valnämnden får inrätta ett arbetsutskott bestående av 3-5 ledamöter och 3 
ersättare eller andra utskott med 3 ledamöter och 2 ersättare med samma 
mandattid som nämnden. 

Nämnden ska vid val av utskott bland utskottets ledamöter utse en ordförande 
och en eller två vice ordförande. 

Verksamhetsområde 
Allmänna val och folkomröstningar 
9 § 
Valnämnden ansvarar i kommunen för allmänna val (val till 
Europaparlamentet, riksdagen, landstinget och kommunfullmäktige) och 
folkomröstningar. 

Valnämnden fullgör de uppgifter som enligt lag eller annan författning 
ankommer på valnämnd. 

Nämnden fullgör de uppgifter som enligt 
1. vallagen (2005:837), 
2. lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar, och 
3. folkomröstningslagen (1979:369) ankommer på kommun. 

Med lag avses även de förordningar och andra författningar som har utfärdats 
med stöd av ett bemyndigande i lagen. 

Ekonomisk förvaltning 
10 § 
I valnämndens uppgifter ingår att inom nämndens verksamhetsområde bevaka 
att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i rätt tid samt att 
vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. 

Valnämnden ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. 
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11 § 
Valnämnden får inom sitt verksamhetsområde träffa överenskommelse om 
betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta därmed 
sammanhängande avtal för att tillvarata kommunens intressen. 

12 § 
Valnämnden får inom sitt verksamhetsområde använda 
arbetsmarknadspolitiska stödformer eller andra stöd som tillhandahålls av 
staten. 

Arbetsmiljöansvar 
13 § 
Valnämnden fullgör inom nämndens verksamhet det ansvar som arbetsgivare 
har enligt arbetsmiljölagstiftningen.  

Inom ramen för arbetsmiljöansvaret ska valnämnden samverka med 
kommunstyrelsen eller annan nämnd om valnämndens verksamhet bedrivs i ett 
arbetsställe som kommunstyrelsen eller annan nämnd har arbetsmiljöansvaret 
för. 

Förvaltning av egendom 
14 § 
Valnämnden ska inom gällande budgetramar förvärva den lösa egendom som 
behövs för nämndens verksamhet och överlåta den lösa egendom som inte 
längre behövs. 

15 § 
Valnämnden ska väl vårda och underhålla den lösa egendom som nämnden har 
ansvaret för. 

Valnämnden har endast ansvar för kommunal lös egendom som används i 
nämndens verksamhet. Valnämnden ansvarar därutöver för kommunal lös 
egendom som används i flera nämnders eller kommunstyrelsens verksamhet, 
om valnämnden har betalat för förvärvet av egendomen. 

Andra stycket gäller inte om kommunfullmäktige har beslutat annat, eller om 
kommunstyrelsen eller andra nämnder skriftligen genom 
internöverenskommelse kommit överens om annat. 

Av reglemente för servicenämnden framgår att servicenämnden har 
förvaltningsansvaret för byggnader på ofri grund. 

16 § 
Valnämnden ska väl vårda den fasta egendom som nämnden disponerar för sin 
verksamhet.  

Valnämnden ska åtgärda fel och brister i den fasta egendomen, eller anmäla 
dessa till kommunstyrelsen eller annan nämnd som har förvaltningsansvaret för 
egendomen. 
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17 § 
Valnämnden ska verka för att behovet av mark, anläggningar och lokaler inom 
nämndens verksamhetsområde tillgodoses.  

Valnämnden ska anmäla förändrade behov av mark till 
samhällsbyggnadsnämnden.  

Valnämnden ska anmäla förändrade behov av lokaler och bostäder samt 
tillhörande anläggningar till servicenämnden. 

Processbehörighet 
18 § 
Valnämnden ska själv eller genom ombud föra talan i alla mål och ärenden 
som hör till nämndens verksamhetsområde. 

Upphandling 
19 § 
Kommunstyrelsen ansvarar i kommunen för upphandlingar enligt lagen 
(2016:1145) om offentlig upphandling eller annan författning. 

Valnämnden ska för förvärv eller annan åtgärd avseende upphandling enligt 
lagen (2016:1145) offentlig upphandling, till kommunstyrelsen anmäla behov 
av upphandling och därefter biträda kommunstyrelsens upphandling med 
kunskap och utredningar inom sitt fackområde. 

Valnämnden har rätt att göra avrop på avtal som nämnden eller kommunen är 
berättigade att göra avrop ifrån. Nämnden får dock inte göra avrop i strid mot 
ramavtal ingångna av kommunstyrelsen eller på uppdrag av kommunstyrelsen. 

Kris, beredskap och säkerhet 
20 § 
Valnämnden ansvarar för analys, planering och förberedelse av nämndens 
säkerhets- och krisberedskapsarbete. 

21 § 
Valnämnden ansvarar för att inom sitt verksamhetsområde fullgöra de 
uppgifter som enligt 

1. lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och 

2. lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap 
ankommer på kommun avseende analys, planering, förberedelser och 
skyldighet att lämna uppgifter. 

22 § 
Valnämnden ansvarar för att lämna uppgifter enligt 2 kap. 4 § lagen 
(1994:1809) om totalförsvarsplikt för uppgifter inom nämndens verksamhet. 
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Valnämnden ska hålla kommunstyrelsen informerad om beredskapsläget och 
de övriga förhållanden som är av betydelse för att kommunstyrelsen ska kunna 
fullgöra sitt samordnings- och rapporteringsansvar. 

23 § 
Av reglemente för kommunstyrelsen framgår att kommunstyrelsen ansvarar för 
säkerhetsprövning och placering i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen 
(2018:585). 

Valnämnden ska göra framställning till kommunstyrelsen om det finns behov 
av säkerhetsprövning av anställd eller annan som på annat sätt ska delta i 
säkerhetskänslig verksamhet samt biträda kommunstyrelsen vid 
säkerhetsprövningen. Detsamma gäller vid behov av placering i säkerhetsklass 
enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). 

Valnämnden ansvarar för att nämndens verksamhet i övrigt uppfyller kraven i 
säkerhetsskyddslagen (2018:585). 

Behandling av personuppgifter 

24 § 
Valnämnden ansvarar för behandlingen av personuppgifter i nämndens 
verksamhet och är personuppgiftsansvarig för dessa i enlighet med 
europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande 
av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) samt även de svenska 
författningar som kompletterar förordningen. 

25 § 
Inom ramen för personuppgiftansvaret fullgör valnämnden 
personuppgiftsansvarigs uppgifter enligt dataskyddsförordningen och ansvarar 
för att valnämndens verksamhet uppfyller kraven i dataskyddsförordningen och 
andra författningar som reglerar behandlingen av personuppgifter i 
verksamheten. 

Kommunstyrelsen utser dataskyddsombud för kommunen. Vid utförandet av 
sitt uppdrag i valnämndens verksamhet utgör ombudet en del av den nämnden 
och omfattas av den myndighetens sekretessbestämmelser. 

Information, diarium och arkiv 
26 § 
Valnämnden ansvarar för nämndens informationsverksamhet. I 
informationsverksamheten ingår att informera om sådana förändringar av 
nämndens verksamhet som är av betydelse för brukare och invånare. 

27 § 
Valnämnden ansvarar för nämndens diarium. 
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Valnämnden ansvarar för vården av sitt arkiv, om inte kommunens 
arkivmyndighet har övertagit ansvaret. Närmare föreskrifter om arkivvården 
finns i arkivlagen och arkivreglemente för Ale kommun. 

Samverkan 

Samråd inom kommunens organisation 
28 § 
Valnämnden ska inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och 
upplysningar som efterfrågas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller 
andra nämnder. 

Valnämnden ska vid behov samråda med av kommunen inrättade råd. 

Valnämnden får infordra yttranden och upplysningar från kommunstyrelsen 
och övriga nämnder samt från av kommunen inrättade råd. 

Samråd med organisationer 

29 § 
Valnämnden bör samråda med föreningar och andra organisationer när dessa är 
särskilt berörda. 

Remiss 
30 § 
Inkommer från staten eller annan en remiss ställd till valnämnden eller som 
avser verksamheter inom valnämndens verksamhetsområde, har nämnden rätt 
att avge ett yttrande. 

Inkommer till kommunen från staten eller annan en till kommunen ställd 
remiss som avser verksamheter inom flera nämnders verksamhetsområde, får 
kommunstyrelsen avge kommunens yttrande. 

Valnämnden utgör beredningsorgan till kommunfullmäktige om yttrandet är av 
principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen och remisstiden medger 
att det kan behandlas vid ett ordinarie sammanträde med kommunfullmäktige. 

Samverkan genom internöverenskommelser 

Internöverenskommelse avseende lös egendom 
31 § 
Valnämnden får överenskomma med kommunstyrelsen eller annan nämnd att 
överföra ansvaret för lös egendom som valnämnden ansvarar för.  

Internöverenskommelse avseende lös egendom ska vara skriftlig. 
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Internöverenskommelse avseende förvaltningsansvar 

32 § 
Valnämnden får överenskomma med kommunstyrelsen eller annan nämnd som 
har förvaltningsansvar för fast egendom, att förvaltningsansvaret för viss fast 
egendom ska överföras till valnämnden.* 

Internöverenskommelse avseende förvaltningsansvar ska vara skriftlig och 
innehålla uppgift om dag när ansvaret övergår. 

Med begreppet förvaltningsansvar avses kommunens ägaransvar. 

Internöverenskommelse avseende hyra 
33 § 
Valnämnden får överenskomma med samhällsbyggnadsnämnden och 
servicenämnden om att valnämnden disponerar viss egendom och villkoren 
härför. Av en sådan överenskommelse ska framgå bland annat 

1. hur ansvaret för drift och löpande underhåll fördelas mellan nämnderna, 
2. den ekonomiska uppgörelsen, 
3. om disponerande nämnd får hyra ut hela eller del av egendomen och i 

så fall för vilket ändamål samt 
4. villkoren för överenskommelsens upphörande,  

om detta inte regleras av föreskrifter antagna av kommunfullmäktige. 

Internöverenskommelse avseende hyra får inte omfatta överförande av 
1. ansvaret för periodiskt underhåll eller 
2. sådant fastighetsägaransvar som inte kan överföras till hyresgäst vid ett 

externt hyresavtal. 

Internöverenskommelse avseende hyra ska vara skriftlig. 

Internöverenskommelse avseende service från servicenämnden 
34 § 
Valnämnden får överenskomma med servicenämnden att servicenämnden ska 
bedriva verksamhet bestående av service till valnämnden, om det bedöms vara 
till fördel för den kommunala verksamheten. 

Internöverenskommelse avseende bedrivande av verksamhet 
35 § 
Valnämnden får överenskomma med kommunstyrelsen eller annan nämnd att 
de ska bedriva viss verksamhet åt valnämnden, om det bedöms vara till fördel 
för den kommunala verksamheten. 

 

 

 
* Överföring av förvaltningsansvaret kan avse t ex en byggnad som inte längre ska användas 
för kommunal verksamhet men lämpar sig att ingå i ett exploateringsområde eller ett 
markområde ur markreserven på vilket en ny verksamhetslokal ska byggas. 
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36 § 
Om kommunstyrelsen eller annan nämnd har behov av att bedriva viss 
verksamhet, får de efter överenskommelse med valnämnden bedriva 
verksamhet som valnämnden ansvarar för.  

Valnämnden har kvar sitt ansvar för verksamhet enligt reglemente eller annan 
författning även om en internöverenskommelse har träffats om att annan ska 
bedriva viss verksamhet. Ansvaret består i denna del i en skyldighet att ge stöd 
och ingripa om verksamheten inte bedrivs på ett tillfredsställande sätt eller i 
enlighet med internöverenskommelsen. 

Undertecknande och delgivningsmottagare 
Undertecknande av handlingar 
37 § 
Valnämnden bestämmer vem som ska underteckna handlingar inom nämndens 
verksamhetsområde. 

Delgivning 
38 § 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, sektorchefen eller annan 
anställd som valnämnden utser. 
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Reglemente för 
överförmyndarnämnden 
Inledande bestämmelser 
Allmänna bestämmelser 
1 § 
Utöver vad som föreskrivs om överförmyndarnämnd i 19 kap. föräldrabalken 
och i tillämpliga delar vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen, 
gäller bestämmelserna i detta reglemente.  

Om det i lag eller annan författning finns bestämmelser som avviker från detta 
reglemente, ska de bestämmelserna gälla. 

2 § 
Överförmyndarnämnden ska med uppmärksamhet främja och följa 
utvecklingen i de frågor som ingår i nämndens verksamhetsområde, ta de 
initiativ och framlägga de förslag som nämnden finner påkallade. 

Ankommer det på kommunfullmäktige att fatta beslut i ärende inom 
överförmyndarnämnden verksamhetsområde, ska nämnden bereda 
fullmäktigeärendet och verkställa fullmäktiges beslut. 

3 § 
Med begreppet lag avses i detta reglemente inte endast lagen utan även de 
förordningar och andra författningar som kompletterar lagen. 

Nämndens organisation 
Nämndens sammansättning 
4 § 
Överförmyndarnämnden består av 5 ledamöter och 3 ersättare, om inte 
kommunfullmäktige före valet av nämnden beslutar att ändra antalet för den 
mandatperiod valet avser. 

Mandattider 
5 § 
Mandattiden för överförmyndarnämnden framgår av 19 kap. 7 § första stycket 
föräldrabalken. 
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Ordförande och vice ordförande 

6 § 
Av 19 kap. 11 § föräldrabalken framgår att kommunfullmäktige bland 
ledamöterna i överförmyndarnämnden för nämndens mandattid utser en 
ordförande och en 1:e vice ordförande. 

Överförmyndarnämndens ordförande och 1:e vice ordförande utgör nämndens 
presidium. 

7 § 
Överförmyndarnämndens ordförande ska leda, samordna och övervaka 
nämndens verksamhet. Vice ordförande biträder ordförande vid fullgörande av 
denna uppgift. 

Ordföranden ska representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter 
samt vid överläggningar (konferenser och sammanträden) till vilka 
överförmyndarnämnden kallas eller kallar, om inte nämnden bestämmer annat. 

Verksamhetsområde 
Allmänt 
8 § 
Överförmyndarnämnden ansvarar för överförmyndarväsendet i kommunen. 

Nämnden fullgör de uppgifter som enligt lag eller annan författning ankommer 
på överförmyndarnämnd eller överförmyndare. 

Ekonomisk förvaltning 

9 § 
I överförmyndarnämnden uppgifter ingår att inom nämndens 
verksamhetsområde bevaka att kommunens inkomster inflyter och att 
betalningar görs i rätt tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning 
av förfallna fordringar. 

Överförmyndarnämnden ansvarar för den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde. 

10 § 
Överförmyndarnämnden får inom sitt verksamhetsområde träffa 
överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och 
sluta därmed sammanhängande avtal för att tillvarata kommunens intressen. 

11 § 
Överförmyndarnämnden får inom sitt verksamhetsområde använda 
arbetsmarknadspolitiska stödformer eller andra stöd som tillhandahålls av 
staten. 
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Arbetsmiljöansvar 

12 § 
Överförmyndarnämnden fullgör inom nämndens verksamhet det ansvar som 
arbetsgivare har enligt arbetsmiljölagstiftningen.  

Inom ramen för arbetsmiljöansvaret ska överförmyndarnämnden samverka 
med kommunstyrelsen eller annan nämnd om överförmyndarnämnden 
verksamhet bedrivs i ett arbetsställe som kommunstyrelsen eller annan nämnd 
har arbetsmiljöansvaret för. 

Förvaltning av egendom 
13 § 
Överförmyndarnämnden ska inom gällande budgetramar förvärva den lösa 
egendom som behövs för nämndens verksamhet och överlåta den lösa egendom 
som inte längre behövs. 

14 § 
Överförmyndarnämnden ska väl vårda och underhålla den lösa egendom som 
nämnden har ansvaret för. 

Överförmyndarnämnden har endast ansvar för kommunal lös egendom som 
används i nämndens verksamhet. Överförmyndarnämnden ansvarar därutöver 
för kommunal lös egendom som används i flera nämnders eller 
kommunstyrelsens verksamhet, om överförmyndarnämnden har betalat för 
förvärvet av egendomen. 

Andra stycket gäller inte om kommunfullmäktige har beslutat annat, eller om 
kommunstyrelsen eller andra nämnder skriftligen genom 
internöverenskommelse kommit överens om annat. 

Av reglemente för servicenämnden framgår att servicenämnden har 
förvaltningsansvaret för byggnader på ofri grund. 

15 § 
Överförmyndarnämnden ska väl vårda den fasta egendom som nämnden 
disponerar för sin verksamhet.  

Överförmyndarnämnden ska åtgärda fel och brister i den fasta egendomen, 
eller anmäla dessa till kommunstyrelsen eller annan nämnd som har 
förvaltningsansvaret för egendomen. 

16 § 
Överförmyndarnämnden ska verka för att behovet av mark, anläggningar och 
lokaler inom nämndens verksamhetsområde tillgodoses.  

Överförmyndarnämnden ska anmäla förändrade behov av mark till 
samhällsbyggnadsnämnden.  

Överförmyndarnämnden ska anmäla förändrade behov av lokaler och bostäder 
samt tillhörande anläggningar till servicenämnden. 
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Processbehörighet 

17 § 
Överförmyndarnämnden ska själv eller genom ombud föra talan i alla mål och 
ärenden som hör till nämndens verksamhetsområde. 

Upphandling 

18 § 
Kommunstyrelsen ansvarar i kommunen för upphandlingar enligt lagen 
(2016:1145) om offentlig upphandling eller annan författning. 

Överförmyndarnämnden ska för förvärv eller annan åtgärd avseende 
upphandling enligt lagen (2016:1145) offentlig upphandling, till 
kommunstyrelsen anmäla behov av upphandling och därefter biträda 
kommunstyrelsens upphandling med kunskap och utredningar inom sitt 
fackområde. 

Överförmyndarnämnden har rätt att göra avrop på avtal som nämnden eller 
kommunen är berättigade att göra avrop ifrån. Nämnden får dock inte göra 
avrop i strid mot ramavtal ingångna av kommunstyrelsen eller på uppdrag av 
kommunstyrelsen. 

Kris, beredskap och säkerhet 
19 § 
Överförmyndarnämnden ansvarar för analys, planering och förberedelse av 
nämndens säkerhets- och krisberedskapsarbete. 

20 § 
Överförmyndarnämnden ansvarar för att inom sitt verksamhetsområde fullgöra 
de uppgifter som enligt 

1. lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och 

2. lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap 
ankommer på kommun avseende analys, planering, förberedelser och 
skyldighet att lämna uppgifter. 

21 § 
Överförmyndarnämnden ansvarar för att lämna uppgifter enligt 2 kap. 4 § 
lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt för uppgifter inom nämndens 
verksamhet. 

Överförmyndarnämnden ska hålla kommunstyrelsen informerad om 
beredskapsläget och de övriga förhållanden som är av betydelse för att 
kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sitt samordnings- och 
rapporteringsansvar. 
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22 § 
Av reglemente för kommunstyrelsen framgår att kommunstyrelsen ansvarar för 
säkerhetsprövning och placering i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen 
(2018:585). 

Överförmyndarnämnden ska göra framställning till kommunstyrelsen om det 
finns behov av säkerhetsprövning av anställd eller annan som på annat sätt ska 
delta i säkerhetskänslig verksamhet samt biträda kommunstyrelsen vid 
säkerhetsprövningen. Detsamma gäller vid behov av placering i säkerhetsklass 
enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). 

Överförmyndarnämnden ansvarar för att nämndens verksamhet i övrigt 
uppfyller kraven i säkerhetsskyddslagen (2018:585). 

Information, diarium och arkiv 
23 § 
Överförmyndarnämnden ansvarar för nämndens informationsverksamhet. I 
informationsverksamheten ingår att informera om sådana förändringar av 
nämndens verksamhet som är av betydelse för brukare och invånare. 

24 § 
Överförmyndarnämnden ansvarar för nämndens diarium. 

Överförmyndarnämnden ansvarar för vården av sitt arkiv, om inte kommunens 
arkivmyndighet har övertagit ansvaret. Närmare föreskrifter om arkivvården 
finns i arkivlagen och arkivreglemente för Ale kommun. 

Behandling av personuppgifter 
25 § 
Överförmyndarnämnden ansvarar för behandlingen av personuppgifter i 
nämndens verksamhet och är personuppgiftsansvarig för dessa i enlighet med 
europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande 
av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) samt även de svenska 
författningar som kompletterar förordningen. 

26 § 
Inom ramen för personuppgiftansvaret fullgör överförmyndarnämnden 
personuppgiftsansvarigs uppgifter enligt dataskyddsförordningen och ansvarar 
för att överförmyndarnämndens verksamhet uppfyller kraven i 
dataskyddsförordningen och andra författningar som reglerar behandlingen av 
personuppgifter i verksamheten. 

Kommunstyrelsen utser dataskyddsombud för kommunen. Vid utförandet av 
sitt uppdrag i överförmyndarnämnden verksamhet utgör ombudet en del av den 
nämnden och omfattas av den myndighetens sekretessbestämmelser. 



 6 (8) 

Samverkan 
Samråd inom kommunens organisation 
27 § 
Överförmyndarnämnden ska inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden 
och upplysningar som efterfrågas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 
eller andra nämnder. 

Överförmyndarnämnden ska vid behov samråda med av kommunen inrättade 
råd. 

Överförmyndarnämnden får infordra yttranden och upplysningar från 
kommunstyrelsen och övriga nämnder samt från av kommunen inrättade råd. 

Samråd med organisationer 

28 § 
Överförmyndarnämnden bör samråda med föreningar och andra organisationer 
när dessa är särskilt berörda. 

Remiss 

29 § 
Inkommer från staten eller annan en remiss ställd till överförmyndarnämnden 
eller som avser verksamheter inom överförmyndarnämnden 
verksamhetsområden, har nämnden rätt att avge ett yttrande. 

Inkommer till kommunen från staten eller annan en till kommunen ställd 
remiss som avser verksamheter inom flera nämnders verksamhetsområde, får 
kommunstyrelsen avge kommunens yttrande. 

Överförmyndarnämnden utgör beredningsorgan till kommunfullmäktige om 
yttrandet är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen och 
remisstiden medger att det kan behandlas vid ett ordinarie sammanträde med 
kommunfullmäktige. 

Samverkan genom internöverenskommelser 

Internöverenskommelse avseende lös egendom 
30 § 
Överförmyndarnämnden får överenskomma med kommunstyrelsen eller annan 
nämnd att överföra ansvaret för lös egendom som överförmyndarnämnden 
ansvarar för.  

Internöverenskommelse avseende lös egendom ska vara skriftlig. 
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Internöverenskommelse avseende förvaltningsansvar 

31 § 
Överförmyndarnämnden får överenskomma med kommunstyrelsen eller annan 
nämnd som har förvaltningsansvar för fast egendom, att förvaltningsansvaret 
för viss fast egendom ska överföras till överförmyndarnämnden.* 

Internöverenskommelse avseende förvaltningsansvar ska vara skriftlig och 
innehålla uppgift om dag när ansvaret övergår. 

Med begreppet förvaltningsansvar avses kommunens ägaransvar. 

Internöverenskommelse avseende hyra 
32 § 
Överförmyndarnämnden får överenskomma med samhällsbyggnadsnämnden 
och servicenämnden om att överförmyndarnämnden disponerar viss egendom 
och villkoren härför. Av en sådan överenskommelse ska framgå bland annat 

1. hur ansvaret för drift och löpande underhåll fördelas mellan nämnderna, 
2. den ekonomiska uppgörelsen, 
3. om disponerande nämnd får hyra ut hela eller del av egendomen och i 

så fall för vilket ändamål samt 
4. villkoren för överenskommelsens upphörande,  

om detta inte regleras av föreskrifter antagna av kommunfullmäktige. 

Internöverenskommelse avseende hyra får inte omfatta överförande av 
5. ansvaret för periodiskt underhåll eller 
6. sådant fastighetsägaransvar som inte kan överföras till hyresgäst vid ett 

externt hyresavtal. 

Internöverenskommelse avseende hyra ska vara skriftlig. 

Internöverenskommelse avseende service från servicenämnden 
33 § 
Överförmyndarnämnden får överenskomma med servicenämnden att 
servicenämnden ska bedriva verksamhet bestående av service till 
överförmyndarnämnden, om det bedöms vara till fördel för den kommunala 
verksamheten. 

Internöverenskommelse avseende bedrivande av verksamhet 
34 § 
Överförmyndarnämnden får överenskomma med kommunstyrelsen eller annan 
nämnd att de ska bedriva viss verksamhet åt överförmyndarnämnden, om det 
bedöms vara till fördel för den kommunala verksamheten. 

 

 
* Överföring av förvaltningsansvaret kan avse t ex en byggnad som inte längre ska användas för 
kommunal verksamhet men lämpar sig att ingå i ett exploateringsområde eller ett markområde 
ur markreserven på vilket en ny verksamhetslokal ska byggas. 
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35 § 
Om kommunstyrelsen eller annan nämnd har behov av att bedriva viss 
verksamhet, får de efter överenskommelse med överförmyndarnämnden 
bedriva verksamhet som överförmyndarnämnden ansvarar för.  

Överförmyndarnämnden har kvar sitt ansvar för verksamhet enligt reglemente 
eller annan författning även om en internöverenskommelse har träffats om att 
annan ska bedriva viss verksamhet. Ansvaret består i denna del i en skyldighet 
att ge stöd och ingripa om verksamheten inte bedrivs på ett tillfredsställande 
sätt eller i enlighet med internöverenskommelsen. 

Undertecknande och delgivningsmottagare 
Undertecknande av handlingar 
36 § 
Överförmyndarnämnden bestämmer vem som ska underteckna handlingar 
inom nämndens verksamhetsområde. 

Delgivning 
37 § 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, sektorchefen eller annan 
anställd som överförmyndarnämnden utser. 
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Allmän stadga för styrelser och
nämnder i Ale kommun

Inledande bestämmelser

1§
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller för kommunens samtliga
styrelser och nämnder bestämmelserna i denna stadga. 50-54 d §§ gäller även
kommunalråd och politiskt sakkunniga.

2§
Om det i lag eller annan statlig eller kommunal författning finns bestämmelser
som avviker från denna stadga, ska de bestämmelserna gälla.

3§
Med begreppet dataskyddsförordningen (EU) avses i denna stadga
europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april
2016 om skydd för jysiska personer med avseende på behandling av
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande
av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) samt även de svenska
författningar som kompletterar förordningen.

Med begreppet förvaltningsansvar avses i denna stadga kommunens
agaransvar.

Med begreppet lag avses i denna stadga inte endast lagen utan även de
förordningar och andra författningar som kompletterar lagen.

Med begreppet nämnd avses i denna stadga kommunstyrelsen och koinmunens
övriga nämnder och styrelser.

Nämnds verksamhet

AUmänna bestämmelser

4§
Nämnds verksamhetsområde framgår av reglemente för nämnden, av denna
stadga eller av annat beslut av kommunfullmäktige. I vissa fall framgår
nämndens uppgifter av lag eller annan författning.

5§
Nämnd ska med uppmärksamhet främja och följa utvecklingen i de frågor som
ingår i nämndens verksamhetsområde, ta de initiativ och fi-amlägga de förslag
som nämnden finner påkallade.

Ankommer det på kommunfullmäktige att fatta beslut i ärende inom nämnds
verksamhetsområde, ska nämnden bereda fullmäktigeärendet och verkställa
fullmäktiges beslut.

Allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale kommun uppdaterad till och med fullmäktiges beslut
2021-03-01, §57
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6§
Nämnd ska verka för att behovet av mark, anläggningar och lokaler inom
nämndens verksamhetsområde tillgodoses.

Samverkan

7§
Nämnd ska samverka med kommunens övriga nämnder för att uppnå den för
invånaren/brukaren högsta servicen och kvaliteten i verksamheten.

8§
Nämnd ska vid behov samråda med av kommunen inrättade råd.

Nämnd bör samråda med föreningar och andra organisationer när dessa är
särskilt berörda.

9§
Nämnd ska inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och upplysningar
som efterfrågas av kommunfullmäktige eller av kommunens övriga
myndigheter.

Nämnd får infordra yttranden och upplysningar från övriga kommunala
myndigheter och från av kommunen inrättade råd.

10 §
Inkommer från staten eller annan en remiss ställd till en nämnd, har nämnden

rätt att avge ett yttrande.

Inkommer från staten eller annan en till kommunen ställd remiss som avser

verksamheter inom endast en nänmds verksan-ihetsområde, får nämnden avge

kommunens yttrande.

Inkommer till kommunen från staten eller annan en till kommunen ställd
remiss som avser verksamheter inom flera nämnders verksamhetsområde, får

kommunstyrelsen avge kommunens yttrande.

Är ett yttrande av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen är
nämnden i stället beredningsorgan till kommunfullmäktige.

Ankommer det på kon-imunfiillmäktige att avge yttrande, framgår det av
reglemente för kommunstyrelsen (47 §) i vilka fall fullmäktige har delegerat till
kommunstyrelsen att avge yttrande.

Förvaltning av egendom

Lös egendom

11 §
Nämnd har ansvaret för kommunal lös egendom som endast används i
nämndens verksamhet, om inte kommunfullmäktige har beslutat annat eller
nämnden med en annan nämnd skriftligen har överenskommit annat
(intemöverenskommelse avseende lös egendom).

Allmän stadga för styrelser och nämnder Ale kommun uppdaterad till och med fullmäktiges beslut
2021-03-01, §57
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Den nämnd som har betalat för förvärvet av kommunal lös egendom som
används i flera nämnders verksamhet har ansvaret för egendomen, om inte
kommunfullmäktige har beslutat annat eller nämnder skriftligen har
överenskommit annat (intemöverenskommelse avseende lös egendom).

Av reglemente för ser^icenämnden (4 §) framgår att servicenämnden har
förvaltningsansvaret för byggnader på ofri grund.

Nämnd ska väl vårda och underhålla den lösa egendom som nämnden har
ansvaret för.

12 §
Kommunstyrelsen ansvarar enligt reglemente för kommunstyrelsen (19 §) för
upphandling.

I nämnds uppgift ingår att inom gällande budgetramar förvärva den lösa
egendom som behövs för nämndens verksamhet och överlåta den lösa egendom
som inte längre behövs.

Omfattas förvärv eller annan åtgärd av regler avseende upphandling, framgår
det av 19 § att nämnd ska anmäla behov av upphandling till kommunstyrelsen.

Fast egendom

13 §
Av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden (6 §) fi-amgår att samhälls-
byggnadsnämnden har förvaltningsansvaret för kommunens fasta egendom om
inte någon annan nämnd har ansvaret. Av reglementet (7c och 7 d §§) framgår
vidare att samhällsbyggnadsnämnden i vissa fi-ågor företräder kommunen som
fastighetsägare.

Av reglemente för kultur- och fritidsnämnden (4 §) och reglementeför
servicenämnden (4 §) framgår att dessa nämnder har förvaltningsansvaret för
viss kommunal fast egendom.

Internöverenskommelse avseende förvaltningsansvar

14 §
Nämnder som enligt sina reglementen har förvaltningsansvar för fast egendom
får överenskomma om att förvaltningsansvaret för viss egendom ska överföras
mellan dem (intemöverenskommelse avseende förvaltningsansvar).1

Näninder som har förvaltningsansvar för fast egendom får även ingå
intemöverenskommelse avseende förvaltningsansvar för att klargöra vem som
har ansvar för vad.

Intemöverenskommelse avseende förvaltningsansvar ska vara skriftlig och
innehålla uppgift om dag när ansvaret övergår.

' Överiörmg av förvaltningsansvaret kan avse t ex en byggnad som inte längre ska användas för kommunal verksamhet
men lämpar sig att ingå i ett exploateringsområde eller ett markområde ur markreserven på vilket en ny
verksamhetslokal ska byggas.

Allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale kommun uppdaterad till och med fullmäktiges beslut
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Internöverenskommelse avseende hyra

15 §
Samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden får överenskomma
(intemöverenskommelse avseende hyra) med en annan nämnd att nämnden
disponerar viss egendom och villkoren härför. Av en sådan överenskommelse
ska framgå bland annat

l. hur ansvaret för drift och löpande underhåll fördelas mellan
nämnderna,

2. den ekonomiska uppgörelsen,
3. om disponerande nämnd får hyra ut hela eller del av egendomen och i

så fall för vilket ändamål samt

4. villkoren för överenskommelsens upphörande,
om detta inte regleras av föreskrifter antagna av kommunfullmäktige.

Intemöverenskommelse avseende hyra får inte omfatta överförande av
l. ansvaret för periodiskt underhåll eller
2. sådant fastighetsägaransvar som inte kan överföras till hyresgäst vid ett

externt hyresavtal.

Intemöverenskommelse avseende hyra ska vara skriftlig.

Samhällsbyggnadsnämndens respektive servicenämndens förvaltningsansvar
för egendom som genom intemöverenskommelse avseende hyra disponeras av
annan kvarstår, även i de delar ansvar har överförts till den nämnd som
disponerar egendomen. Samhällsbyggnadsnänmden respektive
servicenämndens ansvar består i dessa delar endast i en skyldighet att ge stöd
och vid behov ingripa om disponerande nämnd inte fullgör, sina skyldigheter i
enlighet med intemöverenskommelsen. Om rättelse inte sker efter påpekande,
ska samhällsbyggnadsnämnden respektive servicenämnden tillskriva
kommunfullmäktige om förhållandet och lägga fram förslag till beslut.

16 §
Nämnd ska väl vårda den fasta egendom som nämnden disponerar för sin
verksamhet. Nämnden ska åtgärda fel och brister i egendomen eller anmäla
dessa till den nämnd som har förvaltningsansvaret för egendomen.

Behov av mark och byggnader

17 §
Av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden (7 d §) framgår att
samhällsbyggnadsnämnden handlägger ärenden om förvärv och överlåtelse av
fast egendom.

Nämnd ska anmäla förändrade behov av mark till samhällsbyggnadsnämnden.

18 §
Av reglementeför ser^icenämnden (l l och 12 §§) framgår att servicenämnden
ansvarar för försörjningen av lokaler och bostäder för kommunala
myndigheters behov.

Allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale kommun uppdaterad till och med fullmäktiges beslut
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Nämnd ska anmäla förändrade behov av lokaler och bostäder samt tillhörande

anläggningar till servicenämnden.

Upphandling

19 §
Kommunstyrelsen ansvarar enligt reglemente för kommunstyrelsen (19 §) för
upphandling.

Omfattas förvärv eller annan åtgärd av regler avseende upphandling i lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) eller annan författning, ska
nämnd till kommunstyrelsen anmäla behov av upphandling och därefter biträda
kommunstyrelsens upphandling med kunskap och utredningar inom sitt
fackområde.

Nämnd har rätt att göra avrop på avtal som nämnden eller Ale kommun är
berättigade att göra avrop ifi-ån. Nämnden får dock inte göra avrop i strid mot
ramavtal ingångna av kommunstyrelsen eller på uppdrag av kommunstyrelsen.

Ekonomisk förvaltning

20 §
I nämnds uppgifter ingår att inom nämndens verksamhetsområde bevaka att
kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i rätt tid samt att vidta
de åtgärder som behövs for indrivning av förfallna fordringar.

Nämnd ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde.

21 §
Nämnd får inom sitt verksamhetsområde träffa överenskommelse om betalning
av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta därmed sainmanhängande
avtal för att tillvarata kommunens intressen.

22 §
Nämnd får inom sitt verksamhetsområde använda arbetsmarknadspolitiska
stödformer eller andra stöd som tillhandahålls av staten eller annan, om

mottagande av stödet inte strider mot författning eller på annat sätt kan mbba
tilltron till nämndens oberoende.

Processbehörighet

23 §
Nämnd ska själv eller genom ombud föra talan i alla mål och ärenden som hör
till nämndens verksamhetsområde.

Information

24 §
Nämnd ansvarar för nämndens informationsverksamhet.

Allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale kommun uppdaterad till och med fullmäktiges beslut
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25 §
Nämnd ansvarar för information till kommunens invånare om nämndens

verksamhet och om sådana förändringar av nämndens verksamhet som är av
betydelse för brukare respektive invånare.

Nämnd ansvarar för att utveckla sådana verksamhetsformer att öppenhet mot
och tillgänglighet för invånarna präglar nämndens verksamhet.

Kris, beredskap och säkerhet

26 §
Nämnd ansvarar för planering och förberedelse av nämndens säkerhets- och
krisberedskapsarbete.

27 §
Nämnd ansvarar för att inom sitt verksamhetsområde fullgöra de uppgifter som
enligt

l. lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och

2. lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap
ankommer på kommun avseende analys, planering och förberedelser.

Nämnd ska hålla kommunstyrelsen informerad om beredskapsläget och de
övriga förhållanden som är av betydelse för att styrelsen ska kunna fullgöra sitt
samordningsansvar och rapporteringsansvar.

28 §
Av reglemente för kommunstyrelsen (36 §) firamgår att kommunstyrelsen
ansvarar för säkerhetsprövning och placering i säkerhetsklass enligt
säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Nämnd ska göra framställning till kommunstyrelsen om det finns behov av
säkerhetsprövning av anställd eller annan som på annat sätt ska delta i
säkerhetskänslig verksamhet samt biträda kommunstyrelsen vid
säkerhetsprövningen. Detsamma gäller vid behov av placering i säkerhetsklass.

Nämnd ansvarar för att nämndens verksamhet i övrigt uppfyller kraven i
säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Service nämnder emellan

29 §
Servicenämnden och annan nämnd får överenskomma att servicenämnden ska

bedriva verksamhet bestående av service till den andra nämnden, om detta
bedöms vara till fördel för den kommunala verksamheten.

30 §
Om nämnd har behov av att bedriva viss verksamhet, far nämnden
överenskomma med annan kommunal myndighet att nämnden ska bedriva
sådan verksamhet även till den andra myndigheten.
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31 §
Den nämnd som har ansvaret för verksamheten enligt reglemente eller annan
författning, har kvar ansvaret även om intemöverenskommelse har träffats om
att annan ska bedriva verksamhet. Nämndens ansvar består i denna del i en

skyldighet att ge stöd och ingripa om verksamheten inte bedrivs i enlighet med
intemöverenskommelsen.

Verksamhet som bedrivs åt en annan nämnd ska regleras av en skriftlig
överenskommelse mellan nämnderna med villkoren härför

(intemöverenskommelse avseende verksamhet), om inte den bedrivna
verksamheten utgörs av ett tillfälligt uppdrag eller består i intemförsäljning
enligt fastställd prislista.

Övriga uppgifter

32 §
Nämnd ansvarar för nämndens diarium.

33 §
Nämnd ansvarar för vården av sitt arkiv, om inte kommunens arkivmyndighet
har övertagit ansvaret. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i arkivlagen
och arkivreglemente för Ale kommun.

34 §
Nämnd ansvarar för behandlingen av personuppgifter i nämndens verksamhet
och är personuppgiftsansvarig för dessa.

35 §
Personuppgiftsansvarig nämnd fullgör personuppgiftsansvarigs uppgifter enligt
dataskyddsförordningen (EU) och ansvarar för att nämndens (myndighetens)
verksamhet uppfyller kraven i dataskyddsförordningen (EU) och andra
författningar som reglerar behandling av personuppgifter i nämndens
verksamhet. Av reglemente för kommunstyrelsen (41 a §) framgår dock att
kommunstyrelsen ansvarar för att tillsätta ett dataskyddsombud gemensamt för
kommunens samtliga myndigheter.

Dataskyddsombudet ska fördela sitt arbete mellan kommunens nämnder. Vid
utförandet av sitt uppdrag i en nämnds verksamhet utgör ombudet en del av
den nämnden (myndigheten) och omfattas av den myndighetens
sekretessbestämmelser.

36 §
Nämnd ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna
verksamhetsområdet tillkännages eller kungörs enligt gällande bestämmelser.

Nämnd ska underrätta kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den
kommunala författningssamlingen erfordras.
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Ledamöter, ersättare, presidium, utskott och råd

Mandattider

37 §
Mandattiden för kommunstyrelsen framgår av 6 kap 18 § kommunallagen.

38 §
Ledamöter och ersättare i annan nämnd än kommunstyrelsen väljs, om inte
annat särskilt beslutas av kommunfullmäktige före valet, för fyra år räknat från
och med den l december det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.

Avsägelse av uppdrag

39 §
En nämndledamot eller ersättare som önskar lämna sitt uppdrag, ska lämna in
en skriftlig framställning om att få bli befriad fi-ån uppdraget. Framställningen
ska ställas till fullmäktige.

40 §
En utskottsledamot eller ersättare som önskar lämna sitt uppdrag, ska lämna in
en skriftlig fi-amställning om att få bli befriad fi-ån uppdraget. Framställningen
ska ställas till den nämnd som har valt utskottet.

Ersättares tjänstgöring

41 §
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare
delta i ett sammanti-äde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den
bland de närvarande, icke tjänstgörande ersättarna, som står i tur att tjänstgöra
ska kallas in att tjänstgöra i den frånvarande ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt i ledamotens ställe.

42 §
Om ersättarna inte har valts proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt den
av fullmäktige bestämda ordningen för ersättarnas tjänstgöring.

Om fullmäktige har bestämt att ersättare ska iiikallas i ordning efter deras
partitillhörighet, ska en ersättare

l. som har förklarat sig inte längre företräda det parti vilket han eller hon
har invalts för, eller

2. som har uteslutits ur detta parti,
inte inkallas som ersättare för partiet. Ersättaren ska inte heller inkallas för ett
annat parti som han eller hon önskar företräda.

Ett meddelande om att en ersättare inte längre företräder ett parti, ska vara
undertecknat av ersättaren eller partiet och länrnas till nämnden. Ersättaren
eller partiet får alternativt meddela detta muntligt vid protokollfört
sammanträde med nämnden.
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43 §
Om ersättarna inte har valts proportionellt och någon ordning för ersättarnas
tjänstgöring inte är bestämd eller den av fullmäktige bestämda ordningen inte
avgör vilken ersättare som ska tjänstgöra, ska

l. ersättare som har valts vid samma tillfälle tjänstgöra i den ordning de
har tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet, samt

2. ersättare som har valts vid fyllnadsval tjänstgöra efter ersättare valda
vid ordinarie val (fullmäktiges val av hela nämnden) och efter ersättare
valda vid tidigare genomförda fyllnadsval.

44 §
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde, oberoende av
turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet i nämnden har
påverkats genom ersättarens tjänstgöring får dock en ersättare som inställer sig
under pågående sanmianträde träda in i stället för en ersättare som koinmer
längre ner i turordningen.

Ersättares särskilda rättigheter vid sammanträde

45 §

En ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin
mening i sakfirågan antecknad i protokollet. Vill ersättaren göra en allmän
protokollsanteckning gäller samma villkor som för ledamot.

Växeltj änstgöring

46 §

En ledamot eller tjänstgörande ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på
gmnd av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan behandlingen av ärendet har
avslutats.

En ledamot eller tjänstgörande ersättare som har avbrutit tjänstgöringen en
gång under ett sammanträde på gmnd av annat hinder än jäv, far åter tjänstgöra
endast om den inkallade ersättarens inträde har påverkat det etablerade
majoritetsförhållandet i nämnden.

Presidium

47 §
Av föräldrabalken (19 kap l l §) framgår att kommunfiillmäktige bland
ledamöterna i överförmyndamämnd för nämndens mandattid utser en
ordförande och en vice ordförande.

ICommunfullmäktige väljer för övriga nämnder för en nämnds mandattid bland
nämndens ledamöter en ordförande, en l: e vice ordförande och en 2: e vice
ordförande.

En nämnds ordförande och vice ordförande utgör nämndens presidium.
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Ordförande

48 §
Nämndens ordförande ska leda, samordna och övervaka nämndens verksamhet.
De vice ordförandena biträder ordföranden vid fullgörande av denna uppgift.

Ordföranden ska representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter
samt vid överläggningar (konferenser och sammanträden) till vilka nämnden
kallas eller kallar, om inte nämnden bestämmer annat.

Ersättare för ordföranden

49 §
Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt

sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste
ledamoten ordförandens uppgifter vid sammanträdet till dess att någon ur
presidiet anländer eller nämnden utser en ersättare.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att
fullgöra uppdraget för en längre tid än 2 månader får nämnden utse en annan
ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens
samtliga uppgifter.

Utskott

50 §

Alla nämnder utom jävsnämnden och överförmyndamämnden ska ha ett
arbetsutskott med samma mandattid som nämnden och bestående av 3-5

ledamöter och 3 ersättare.

Nämnd får inrätta andra utskott med den mandattid nämnden bestämmer och
bestående av 3 ledamöter och 2 ersättare.

En nämnd ska vid val av utskott bland utskottets ledamöter utse en ordförande
och en eller två vice ordförande.

Om ordföranden i ett utskott på gmnd av sjukdom eller av annat skäl är
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid än 2 månader, får nämnden
utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra
ordförandens uppgifter.

51 §
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är

förhindrad att tjänstgöra.

52 §
Om ersättarna inte har valts proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt den
av nämnden bestämda ordningen för ersättarnas tjänstgöring. Om någon
ordning inte är bestämd eller den av nämnden bestämda ordningen inte avgör
vilken ersättare som ska tjänstgöra, ska

l. ersättare som har valts vid samma tillfälle tjänstgöra i den ordning de
har tagits upp i nämndens protokoll från valet, samt
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2. ersättare som har valts vid fyllnadsval tjänstgöra efter ersättare valda
vid ordinarie val (nämndens val av hela utskottet) och efter ersättare
valda vid tidigare genomförda fyllnadsval.

53 §

Har uppdraget som ledamot eller ersättare i en nämnd upphört, upphör utan
särskilt beslut ledamotens eller ersättarens eventuella uppdrag i nämndens
utskott samtidigt med uppdraget i nämnden.

Nämnden ska befria den som önskar lämna sitt uppdrag som ledamot eller
ersättare i nämndens utskott, om det inte finns särskilda skäl emot det.

Nämnden får under ett utskotts mandattid återkalla uppdragen för samtliga
ledamöter och ersättare i utskottet, men får inte återkalla uppdragen för endast
vissa förtroendevalda i utskottet.

54 §
Har ett uppdrag upphört för en ledamot eller en ersättare i ett utskott, som inte
utsetts vid proportionellt val, ska nämnden snarast förrätta fyllnadsval. Har
nämnden återkallat uppdragen for samtliga förtroendevalda i ett utskott, ska
dock nämnden vid samma sammanträde förrätta val av ledamöter och ersättare

i utskottet, om nämnden inte har beslutat att omorganisera
utskottsorganisationen på ett sådant sätt att utskottet läggs ned.

55 §
Ett utskott sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer.
Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när

minst två ledamöter begär det.

56 §
Utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är
närvarande.

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av ett
utskott om beredning behövs.

Ordföranden eller sektorchefen överlämnar sådana ärenden till det utskott som
har att bereda ärendet.

Kommunalråd

57 §
Kommunstyrelsens ordförande och l:e vice ordförande är kommunalråd.
Kommunalråden ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen.

Kommunstyrelsens ordförande och l :e vice ordförande får närvara vid
sammanträde med kommunens övriga nämnder utom i ärenden som avser
myndighetsutövning mot enskild. Styrelsens ordförande och l: e vice
ordförande får när de är närvarande med stöd av denna bestämmelse delta i

överläggningarna, men inte i besluten.
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58 §
Utbildningsnämndens ordförande och l:e vice ordförande är skolkommunalråd.

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens ordförande och l: e vice ordförande är
socialkommunalråd.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande och l :e vice ordförande är
samhällsbyggnadskoinmunalråd.

Rådens förväntade sysselsättningsgrad framgår av arvodesbestämmelser för
förtroendevalda i Ale kommun.

59 §
En förtroendevald är kultur- och fhtidskommunalråd om följande
förutsättningar är uppfyllda.

l. Den förtroendevalda innehar flera årsarvoderade uppdrag samtidigt.
2. Den sammanlagda beräknade sysselsättningsgraden för dessa

uppdrag utgör eller överstiger 40 procent enligt
arvodesbestänunelser för förtroendevalda m fl i Ale kornmun.

3. Inte något av den förtroendevaldas uppdrag innebär att den
förtroendevalda är kommunalråd enligt 50 eller 51 §.

4. Ett av den förtroendevaldas uppdrag är kultur- och fiitidsnämndens
ordförande eller l: e vice ordförande.

60 §
En förtroendevald är kommuiiråd om den sammanlagda beräknade
sysselsättningsgraden för den förtroendevaldas årsarvoderade uppdrag utgör
eller överstiger 40 procent enligt arvodesbestämmelser för förtroendevalda m fl
iAle kommun eller enligt ett kommunstyrelsebeslut fattat med stöd av
bestämmelserna (avsnitt 3. 1. 3 nionde stycket) och inte något av den
förtroendevaldas uppdrag innebär att den förtroendevalda är kommunalråd
enligt 50, 51 eller 52 §.

61 §
Innehar flera förtroendevalda olika delar av ett årsarvoderat uppdrag,
bestämmer kommunstyrelsen enligt ar^odesbestämmelser för förtroendevalda
m fl i Ale kommun (avsnitt 3. l . 3 sjunde stycket) hur uppdragets beräknade
sysselsättningsgrad ska fördelas mellan dem. Utgör eller överstiger den av
kommunstyrelsen bestämda beräknade sysselsättningsgraden för något av
uppdragen 40 procent, är förtroendevald som innehar detta uppdrag
kommunalråd med den benämning som sammanhänger med det ursprungliga
uppdraget.

Politiskt sakkunniga

62 §
För varje parti eller gmpp av samverkanspartier som har stöd av minst fem
mandat i fullmäktige får partiet eller gmppen till kommunfullmäktige anmäla
en politisk sakkunrdg vid tidigast fullmäktiges första sammanträde för
mandatperioden.
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Politiskt sakkunniga har till uppdrag att göra bland annat politiska utredningar
och bedömningar för att underlätta arbetet i kommunen.

63 §
Politisk sakkunnigs uppdrag gäller från och med det fullmäktigesammanträde
anmälan om sakkumiig görs intill dess att partiet eller något parti i en grupp av
samverkanspartier anmäler en ny sakkunnig eller anmäler att partiet inte önskar
någon sakkunnig, dock längst till fullmäktiges mandattids slut. Har ett parti i en
grupp gjort en sådan anmälan, kvarstår dock uppdraget för den sakkunnige, om
antalet mandat för kvarvarande partier berättigar till en sakkunnig, men med
eventuella justeringar i sysselsättningsgraden.

För de politiskt sakkunniga upphör uppdragen före mandatpenodens utgång på
motsvarande sätt som gäller för förtroendevalda enligt 4 kap 6-10 §§
kommunallagen.

64 §
Om kommunfullmäktige inte bestämmer annat för resterande del av
mandatperioden, är sysselsättningsgraden för varje politisk sakkunnig fem
procent av heltid, med tillägg med lika många procentenheter för varje
ytterligare fem mandat i kommunfullmäktige som stöder partiet eller
valsamverkansgruppen utöver de första fem mandaten.

65 §
Av arvodesbestämmelser för förtroendevalda m fl i Ale kommun framgår att

politiskt sakkunniga har rätt till arvode som förtroendevalda.

Nämnds arbetsformer

Tid för sammanträden

66 §
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestäinmer.

Sammanträde ska även hållas om ordföranden anser att det behövs.

Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos
ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som ledamöterna
önskar få behandlade på sammanträdet.

67 §
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

68 §
Ordföranden ska om möjligt samråda med vice ordförandena innan
ordföranden bestämmer om tiden för extra sammanträde, inställande av ett
sammanträde eller flytt av ett sammanta-äde.
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69 §
Om ordföranden bestämmer att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordförande se till att de som har
kallats tillställs en underrättelse om förändringen.

Kallelse

70 §
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträde. Kallelsen ska

vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan
förtroendevald, som far närvara vid sammanträdet, senast 5 dagar före
sammanträdesdagen.

Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista samt ärendehandlingar enligt
ordförandens bedömning.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska

den till åldern äldste ledamoten göra detta.

Inkallande av ersättare

71 §
Innan ett sammanträde har inletts, ska en ledamot som är förhindrad att delta i
sammanträdet eller i en del av sammanträdet snarast anmäla detta till

nämndens sekreterare. Sekreteraren underrättar den ersättare som står i tur att

tjänstgöra och som inte redan har underrättats för att tjänstgöra för annan
ledamot.

Om en ledamot uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en
ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden eller
sekreteraren in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.

Deltagande i sammanträde

72 §
En ledamot får delta i en nämnds sammanträde på distans om nämndens
ordförande medger det.

Upprop

73 §
En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas
tillgänglig under hela sammanträdet.

I början av varje sammanträde uppropas samtliga ledamöter och ersättare.
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Beslutsordning

74 §
När nämnd har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar
att de har uppfattats rätt. Ordföranden befäster genomgången med ett
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller återtas, om inte nämnd
enhälligt beslutar att medge det.

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot eller tjänstgörande
ersättare som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.

En ledamot eller tjänstgörande ersättare som avser att avstå från att delta i ett
beslut, ska amnäla detta till ordföranden innan beslutet fattas. En ledamot eller
tjänstgörande ersättare som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i
beslutet, om beslutet har fattats med acklamation.

Omröstning

75 §
Omröstningar genomförs så att ledamöterna och de tjänstgörande ersättarna
avger sina röster efter upprop.

Uppropet sker enligt uppropslistan. Ordföranden avger alltid sin röst sist.

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett
klubbslag. Därefter får inte någon ledamot eller tjänstgörande ersättare avge sin
röst. Inte heller får någon ledamot eller tjänstgörande ersättare ändra eller återta
en avgiven röst efter klubbslaget.

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, skall en ny
omröstaing genomföras omedelbart.

Justering av protokoll

76 §

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden får besluta att en
paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas
skriftligt innan nämnden justerar den.

Tidpunkt för justeringen ska fastställas av nämnden innan sammanträdet
avslutas.

Reservation

77 §
Om en ledamot eller tjänstgörande ersättare har reserverat sig mot ett beslut
och vill motivera reservationen ska detta göras skriftligen.

En motivering ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts
för justeringen av protokollet. Vid omedelbar justering ska motiveringen i
stället lämnas till sekreteraren innan nämnden justerar den aktuella paragrafen.

Allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale kommun uppdaterad l
2021-03-01, §57

l och med fullmäktiges beslut
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Offentliga nämndsammanträden

78 §
Nämnd får besluta om offentliga sammanträden med de begränsningar som
framgår av kommunallagen. Nämnden avgör om nämndens sammanträden ska
vara öppna helt eller delvis.

79 §
Upphävd 2020-01-27 § 16.

Undertecknande av handlingar

80 §
Avtal och andra handlingar som beslutas av kommunfullmäktige, ska
undertecknas enligt de regler som gäller för motsvarande handlingar beslutade
av kommunstyrelsen. Handlingar utfärdade i fullmäktiges namn undertecknas
dock på det sätt arbetsordning för Ale kommunfullmäktige (39 §) anger.

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar inom
nämndens verksamhetsområde.

Delgivning

81 §
Delgivning med nämnd sker med ordföranden, sektorchefen eller arman
anställd som nämnden utser.

Allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale kommun uppdaterad l
2021-03-01, §57

l och med fullmäktiges beslut



 

Reglemente för kommunstyrelsen 

Antaget av kommunfullmäktige den 4 mars 2019, § 48 
Diarienummer KS.2019.48 
Reglementet träder i kraft den 5 mars 2019 

 
Ändrat av kommunfullmäktige den 28 oktober 2019, § 156 
Diarienummer KS.2019.201 
Ändringen träder i kraft den 1 november 2019. 
 

Ändrat av kommunfullmäktige den 6 april 2020, § 83 
Diarienummer KS.2020.138 
Ändringen träder i kraft den 8 april 2020. 

 
Ändrat av kommunfullmäktige den 7 september 2020, § 148 
Diarienummer KS.2020.307 
Ändringen träder i kraft den 1 oktober 2020 

 

Ändrat av kommunfullmäktige den 17 maj 2021, § 155 
Diarienummer KS.2021.217 
Ändringen träder i kraft den 20 maj 2021 

 

Ändrat av kommunfullmäktige den 13 september 2021, § 194 
Diarienummer KS.2020.84 
Ändringen träder i kraft den 16 september 2021 

 

Ändrat av kommunfullmäktige den 28 februari 2022, § 37 
Diarienummer KS.2020.436 
Ändringen träder i kraft den 1 april 2022 
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Reglemente för kommunstyrelsen 

Inledande bestämmelser 

1 § 

Utöver vad som föreskrivs om kommunstyrelsen och nämnder i 

kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

I den mån inte annat föreskrivs i detta reglemente gäller bestämmelserna i 

allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale kommun. 

2 § 

Med begreppet allmän stadga avses i detta reglemente allmän stadga för 

styrelser och nämnder i Ale kommun. 

Med begreppet förvaltningsansvar avses i detta reglemente kommunens 

ägaransvar. 

Med begreppet lag avses i detta reglemente inte endast lagen utan även de 

förordningar och andra författningar som kompletterar lagen. 

2 a § 

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

Styrelsens sammansättning 

3 § 

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 11 ersättare, om inte 

kommunfullmäktige före valet av styrelsen beslutar att ändra antalet för den 

mandatperiod valet avser. 

Ledningsfunktion 

4 § 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan. 

Av kommunallagen framgår kommunstyrelsens ansvar för ledning och 

samordning av kommunens angelägenheter samt skyldighet att ha uppsikt över 

verksamhet som bedrivs av nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund 

vilka kommunen är medlem i. 

5 § 

Kommunstyrelsen ska vid utövandet av sin ledningsfunktion särskilt 

1. leda utvecklingen av den kommunala demokratin och 

medborgarinflytandet, 

2. leda arbetet med och samordna utformningen av nämndövergripande 

mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala 

verksamheten samt göra framställningar till kommunfullmäktige i 

målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd, 
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3. övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för den 

kommunala verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens 

löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt, 

4. tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur 

verksamheten och den ekonomiska ställningen under budgetåret 

utvecklas,  

5. ansvara för samordningsträffar med företrädare för kommunens 

nämnder och bolag, 

6. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen 

helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller 

ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men även i 

avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen, 

7. leda utvecklingen av informationssystem och kommunikation,  

8. leda utvecklingen av regionala, nationella och internationella 

samarbeten,  

9. samordna nämndövergripande verksamhet i den mån samordningen inte 

ankommer på annan nämnd, 

10. ansvara för att överlämna kommunförvaltningens förslag gällande 

årsredovisningen till revisorerna senast 2 veckor innan 

kommunstyrelsen sammanträder för att lämna ett beslutsförslag till 

kommunfullmäktige i ärendet, samt 

11. ansvara för att överlämna kommunförvaltningens förslag till 

delårsrapport till revisorerna senast 2 veckor innan kommunstyrelsen 

sammanträder för att lämna ett beslutsförslag till kommunfullmäktige i 

ärendet. 

Verksamhetsområde 

Ekonomi 

6 § 

Kommunstyrelsen har hand om kommunens medelsförvaltning. Den ska 

anordnas i enlighet med av kommunfullmäktige meddelade föreskrifter. 

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. 

7 § 

Utöver medelsförvaltningen har kommunstyrelsen hand om övrig ekonomisk 

förvaltning som inte ankommer på annan nämnd. I styrelsens uppgift ingår 

bland annat 

1. att tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 

2. att handha egen donationsförvaltning och efter överenskommelse med 

annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas 

av den nämnden,  

3. att ansvara för utdelning ur donationsfonder när detta inte ankommer på 

annan nämnd, 

4. att samordna och följa upp den interna kontrollen i kommunen, samt 

5. att anordna intern kontroll för styrelsens egen verksamhet. 
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Personal 

8 § 

Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan och har hand om kommunens 

övergripande personalpolitik.  

Styrelsen är arbetsgivare för all personal anställd av Ale kommun. 

9 § 

Kommunstyrelsen har hand om frågor som avser förhållandet mellan 

kommunen som arbetsgivare och kommunens arbetstagare. Styrelsen har 

därvid bland annat  

1. att genom kollektivavtal reglera frågor avseende förhållandet mellan 

kommunen som arbetsgivare och kommunens arbetstagare, 

2. att leda de övergripande och strategiska personalfrågorna 

3. att besluta om stridsåtgärd, samt 

4. att lämna uppdrag enligt 6 kap 3 § lag (2009:47) om vissa kommunala 

befogenheter. 

10 § 

Kommunstyrelsen har vidare hand om följande frågor. 

1. Ersättning till personalföreträdare i nämnder och styrelser 

2. Pension till arbetstagare enligt gällande pensionsbestämmelser och 

avtal 

3. Försäkring av arbetstagare enligt gällande försäkringsbestämmelser och 

avtal 

4. Arbetstid för arbetstagare 

11 § 

Kommunstyrelsen har ansvaret för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagstiftningen 

inom hela den kommunala organisationen. Kommunstyrelsen har rätt att 

överföra arbetsmiljöansvaret (delegation av arbetsmiljöansvar). 

Förtroendevalda 

12 § 

Kommunstyrelsen har hand om frågor avseende pensioner, försäkringar, 

arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i enlighet med av 

kommunfullmäktige antagna bestämmelser. 

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

13 § 

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

14 § 

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

15 § 

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

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

17 § 

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

18 § 

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

Upphandling 

19 § 

Kommunstyrelsen ansvarar i kommunen för upphandlingar enligt lagen 

(2016:1145) om offentlig upphandling eller annan författning. 

Avrop på avtal görs dock av den myndighet som behöver varan eller tjänsten. 

20 § 

Kommunstyrelsen får besluta att delta i upphandlingar som genomförs av andra 

upphandlande myndigheter. 

Kommunstyrelsen får genomföra upphandlingar som omfattar även andra än 

kommunens egna myndigheter. 

 

Rubrik upphävd av kommunfullmäktige (2022-02-28, § 37) 

21 § 

Upphävd av kommunfullmäktige (2022-02-28, § 37)  

 

Rubrik upphävd av kommunfullmäktige (2022-02-28, § 37) 

22 § 

Upphävd av kommunfullmäktige (2022-02-28, § 37) 

Digitalisering 

22 a § 

Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande och samordnande digital 

verksamhetsutveckling samt vid behov prioritering av sådan verksamhet. 

Av reglemente för servicenämnden (13 a §) framgår att servicenämnden 

ansvarar för kommungemensam IT-verksamhet i övrigt. 

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

23 § 

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

24 § 

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

25 § 

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

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

27 § 

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

Näringsverksamhet 

28 § 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens åtgärder för att främja näringslivet 

i kommunen. 

Expropriation 

29 § 

Kommunstyrelsen ansvarar för expropriationsärenden i kommunen. 

Energi 

30 § 

Kommunstyrelsen har hand om kommunens övergripande energiplanering. 

Kommunstyrelsen ansvarar för främjandet av energihushållning i Ale kommun. 

 

Upphävd av kommunfullmäktige (2022-02-28, § 37) 

31 § 

Upphävd av kommunfullmäktige (2022-02-28, § 37) 

Statistik 

32 § 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens framställning av statistik. 

Statistikframställningen utgör en särskild verksamhet, självständig i 

förhållande till kommunstyrelsens övriga verksamheter. Vid bedömningar 

enligt offentlighets- och sekretesslagstiftningen anses statistikframställningen 

därmed utgöra en egen verksamhetsgren inom kommunstyrelsen. 

Krisledning, beredskap och säkerhet 

33 § 

Upphävd av kommunfullmäktige 2020-04-06 § 83 

34 § 

Av allmän stadga (26 och 27 §§) framgår att varje kommunal myndighet 

ansvarar för planering och förberedelse av myndighetens säkerhets- och 

krisberedskapsarbete. 

Kommunstyrelsen fullgör kommunens övriga uppgifter enligt lag (2006:544) 

om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap. 
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35 § 

Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt  

1. förfogandelag (1978:262), 

2. hemvärnsförordning (1997:146), 

3. lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt och  

4. lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m m under höjd 

beredskap. 

36 § 

Kommunstyrelsen ansvarar för säkerhetsprövning och placering i 

säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) för kommunens 

samtliga myndigheter.  

Av allmän stadga (28 §) framgår nämnds ansvar för verksamhet som omfattas 

av säkerhetsskyddslagen. 

37 § 

Kommunstyrelsen samordnar kommunens säkerhets- och krisberedskapsarbete. 

Brottsförebyggande arbete 

38 § 

Kommunstyrelsen samordnar insatser för kommunens brottsförebyggande 

arbete. 

Rubrik upphävd av kommunfullmäktige (2022-02-28, § 37) 

39 § 

Upphävd av kommunfullmäktige (2022-02-28, § 37) 

40 § 

Upphävd av kommunfullmäktige (2022-02-28, § 37) 
 
 

Rubrik upphävd av kommunfullmäktige (2022-02-28, § 37) 

41 § 

Upphävd av kommunfullmäktige (2022-02-28, § 37) 

Begravning 

41 a § 

Kommunstyrelsen ansvarar för att avge yttrande enligt 50 § 

begravningsförordningen (1990:1147) avseende personer som är lämpliga för 

uppdrag som begravningsombud. 

Av reglemente för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden (14 §) framgår att 

nämnden fullgör kommunens övriga uppgifter enligt 

begravningslagstiftningen. 
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Kommunalförbund 

41 b § 

Har kommunen till ett kommunalförbund lämnat över skötseln av kommunala 

angelägenheter inom ett visst verksamhetsområde och är kommunalförbundet 

på grund av lag förhindrad att fullgöra viss uppgift inom området, ansvarar 

kommunstyrelsen för denna uppgift, om inte kommunfullmäktige har beslutat 

annat. Ankommer det på fullmäktige att fatta beslutet, ska kommunstyrelsen 

bereda ärendet. 

41 c §  

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

41 d §  

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

41 e § 

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

Övriga verksamheter 

42 § 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om 

arkivmyndighetens uppgifter finns i arkivlagen och arkivreglemente för Ale 

kommun. 

43 § 

Kommunstyrelsen ansvarar för  

1. kommunens centrala informationsverksamhet, 

2. ärenden angående tillstånd för utomstående att använda kommunens 

heraldiska vapen, 

3. kommunens anslagstavla, 

4. kommunens författningssamling,  

5. kommunalt partistöd, samt 

6. kvarvarande bostadslånefrågor enligt äldre författningar. 

44 § 

Kommunstyrelsen fullgör de uppgifter som ankommer på kommun enligt  

1. kameraövervakningslag (2013:416), 

2. bostadsförvaltningslag (1977:792) och 

3. lag (2018:90) om insyn i finansiering av partier. 

45 § 

Kommunstyrelsen utser ett dataskyddsombud gemensamt för samtliga 

kommunens myndigheter. Det gemensamma dataskyddsombudets uppgifter 

omfattar dock inte en myndighet som utser ett eget dataskyddsombud. 

Dataskyddsombudet ska fullgöra de uppgifter som ankommer på ombud enligt 

europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 

om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter 

och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 
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95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) samt även de svenska författningar 

som kompletterar förordningen. 

46 § 

Kommunstyrelsen ansvarar för de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i 

övrigt som inte har uppdragits till annan nämnd. 

Delegering från fullmäktige 

47 § 

Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen rätten att fatta beslut i 

följande ärendegrupper. 

1. Upptagande av lån inom den beloppsram och enligt de riktlinjer som 

kommunfullmäktige har fastställt. 

2. Omsättning av lån enligt av kommunfullmäktige fastställda riktlinjer. 

3. Överenskommelse beträffande återbetalning av infriade 

borgensåtaganden vid frivillig försäljning av fastighet med statliga lån, 

innebärande reducering av belopp som ska återbetalas. 

4. Utlösande av option i avtal godkänt av kommunfullmäktige, även om 

beslutanderätten i sakfrågan annars hade åvilat kommunfullmäktige. 

5. Utlösande av förköpsklausul i avtal godkänt av kommunfullmäktige, 

även om beslutanderätten i sakfrågan annars hade åvilat 

kommunfullmäktige. 

6. Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om yttrandet inte 

är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. 

7. Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige och som är av 

principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen, om remisstiden 

inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med 

fullmäktige. 

 

48 § 

Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige snarast redovisa 

delegationsbeslut som styrelsen har fattat avseende ansökan om expropriation, 

utlösande av option och utlösande av förköpsklausul. 

Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige i samband med styrelsens 

verksamhetsuppföljning översiktligt redovisa övriga delegationsbeslut som 

styrelsen har fattat under uppföljningsperioden. Den översiktliga redovisningen 

ska innehålla uppgift om vilka yttranden styrelsen har avgivit med stöd av 

delegationerna, men får i övrigt ange en sammanfattning av antalet eller 

resultatet av delegationsbeslut inom varje ärendegrupp som styrelsen har fattat. 

 

 

 

 



 9 (9) 

Reglemente för kommunstyrelsen uppdaterat till och med fullmäktiges beslut 2022-02-28, § 37  

Kommunstyrelsens arbetsformer 

Allmänna bestämmelser 

49 § 

Utöver vad allmän stadga anger för nämndernas arbetsformer, gäller för 

kommunstyrelsen 50 och 51 §§. 

Insynsplats 

50 § 

Varje fullmäktigeparti som inte är representerat i kommunstyrelsen har rätt till 

en insynsplats i styrelsen. Insynsplatsen innebär närvarorätt vid 

kommunstyrelsens sammanträden. Platsen är utan yttranderätt och är inte 

arvoderad. 

Kommunfullmäktige väljer en fullmäktigeledamot att besätta insynsplatsen i 

kommunstyrelsen. 

Ordföranden 

51 § 

Det åligger kommunstyrelsens ordförande  

1. att närmast under styrelsen ha uppsikt över kommunens nämnder och 

förvaltning samt kommunala företag, 

2. att med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens 

utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten 

och att ta initiativ i dessa frågor, samt 

3. att främja samverkan mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(4)

Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS.2022.295
Datum: 2022-05-19
Kommunchef Maria Reinholdsson

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

Kommunstyrelsen

Ny benämning av förvaltningsorganisationen från sektor till

förvaltning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att de organisationer som idag

benämns sektorer från och med 2023-01-01 ska benämnas förvaltningar enligt följande:

Nuvarande namn Föreslaget namn

Sektor kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen

Sektor utbildning Utbildningsförvaltningen

Sektor socialtjänst Socialförvaltningen

Sektor samhällsbyggnad Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sektor service Serviceförvaltningen

Sektor kultur och fritid Kultur- och fritidsförvaltningen

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

År 2010 beslutade kommunfullmäktige om ändrad tjänstemannaorganisation för Ale
kommun. Ledorden för organiseringen var helhetssyn, effektivitet och utveckling. Ordet
”förvaltning” togs bort som begrepp och ersattes av begreppet sektor.

De kommuner som använder begreppet sektor är företrädesvis kommuner utan nämnder. I
juridiken beskrivs förvaltning som den tjänsteorganisation som verkställer nämnds uppdrag. I
syfte att skapa tillgänglighet och begriplighet är begreppet förvaltning ett tydligt och allmänt
känt begrepp.

Maria Reinholdsson

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

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-05-19

Kommunfullmäktiges beslut KF § 48, 2010-03-29

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Samtliga nämnder

Kommunchef

HR chef

Ärendet

År 2010 beslutade kommunfullmäktige om ändrad tjänstemannaorganisation för Ale
kommun. Beslutet verkställdes fullt ut 2011-01-01. Ledorden för organiseringen var
helhetssyn, effektivitet och utveckling. Ordet ”förvaltning” togs bort som begrepp och ersattes
av begreppet sektor. Kommunstyrelsen blev anställande nämnd med övergripande
arbetsmiljöansvar. Tanken var bland annat att kommunen med en förvaltning och flera
sektorer skulle underlätta samordning då förvaltningsgränserna togs bort och
stödverksamheterna samordnas hos sektor kommunstyrelsen.

De kommuner som använder begreppet sektor är företrädesvis kommuner utan nämnder,
kommunstyrelsen är enda nämnd med utskott som hanterar myndighetsutövning mm.
Stenungssund, Kungälv och Härryda är exempel på kommuner i närområdet som har en eller
två nämnder och en förvaltningschef som ansvarar mot den/dessa nämnder.

I juridiken beskrivs förvaltning som den tjänsteorganisation som verkställer nämnds uppdrag.
I kommunallagen (2017:725) 7 kapitel 1 § används begreppet förvaltning avseende den
tjänsteorganisation som finns som verkställande organ för kommunstyrelsens beslut.
Förvaltningslagen reglerar myndighetens verksamhet och styr tillgänglighet, service och
handläggning det vill säga det som tjänsteorganisationen utför på uppdrag av
kommunfullmäktige och nämnder.

I kommunallagen (2017:725) 7 kapitel 1 § har tydliggjorts att kommuner ska ha en
tjänsteperson som ha den ledande ställningen bland de anställda samt vara chef för den
förvaltning som finns under styrelsen. I Ale kommuns instruktion till kommunchef, enligt
kommunallagen 7 kap 2 §, fastslås att kommunchef är chefernas chef och anställer övriga
chefer i kommunledande ställning samt ansvarar för samordning och uppsikt i enlighet med
styrelsens uppdrag. Det tidigare syftet med att använda förvaltningsbegreppet som
samordnande funktion är därmed inte längre nödvändigt då kommunallagen reglerar detta.
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I syfte att skapa tillgänglighet och begriplighet är begreppet förvaltning ett tydligt och allmänt
känt begrepp. Ale kommun har idag sex nämnder/styrelse med motsvarande
förvaltningsorganisation. Exempelvis underlättas rekrytering av högre chefer om begreppet
förvaltning återinförs då det signalerar att rollen är direktansvarig inför nämnd.

De nya namnen blir, utefter nämndernas namn:

Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen

Socialnämnden - Socialförvaltningen

Samhällsbyggnadsnämnden – Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kultur- och fritidsnämnden – Kultur- och fritidsförvaltningen

Utbildningsnämnden - Utbildningsförvaltningen

Servicenämnden - Serviceförvaltningen

Ekonomisk bedömning

En förändring av benämning från sektor till förvaltning har ingen direkt ekonomisk påverkan.

Succesivt behöver styrdokument, webb och andra skriftliga kanaler uppdateras. Ändringarna

handlar företrädesvis om redaktionella förändringar som inte kräver politiska beslut.

Invånarperspektiv

De flesta invånare har inte behov av att veta hur kommunen är organiserad. Det kan dock

underlätta kontakter med kommunen att med en etablerad nomenklatur beskriva besluts- och

ansvarsnivåer. I samarbete med andra myndigheter underlättar gemensam nomenklatur och

som rekryterande arbetsgivarorganisation är det enklar att använda de begrepp som

organisationer med liknande nämndsorganisation använder.

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

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

Remissyttrande

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

Behandlad enligt MBL

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

Förvaltningsorganisationen behöver anpassa dokument, mallar, webb mm succesivt under

2022. De som idag har anställning som sektorchefer erbjuds möjlighet till nya

anställningsavtal med förändrad befattningsbenämning.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att byte av begrepp från sektor till förvaltning förtydligar och

jämställer nomenklaturen med likande kommuner i Sverige. Förändringen har ingen påverkan

på nuvarande arbetsformer eller struktur då detta hanteras via lag, reglementen,

delegationsordningar och övriga styrdokument.
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Kommunstyrelsen

Remiss avseende reglementesförändring gällande ansvar för

upphandling

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att översända frågan avseende ansvar för upphandling till
socialnämnden, servicenämnden, samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden samt
kultur- och fritidsnämnden för remiss.

Kommunstyrelsen beslutar att remisstiden löper till och med 2022-09-15.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämpligt i detta ärende.

Sammanfattning

Under våren 2022 påbörjades en översyn av kommunens samtliga nämnders reglementen. I

samband med översynen uppmärksammades det att bestämmelserna kring ansvar för

upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling kan behöva förtydligas så att

gällande styrdokument stämmer bättre överens med den praktiska tillämpningen.

Av kommunens styrdokument avseende upphandlingsansvar framgår det att kommunstyrelsen

ansvarar för upphandlingar enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling eller annan

författning. Förslaget från förvaltningen är att respektive nämnd ska ansvara för upphandling

inom det egna verksamhetsområdet med stöd från upphandlingsenheten som är placerad inom

sektor kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska även fortsättningsvis ansvara för

sektoröverskridande upphandlingar och kommunens ramavtal.

Erik Bergman Josefin Thorn Tuvestad

Kanslichef Kommunjurist
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-05-19

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Socialnämnden
Servicenämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Ärendet

Under våren 2022 påbörjades en översyn av kommunens samtliga nämnders reglementen. I

samband med översynen uppmärksammades det att bestämmelserna kring ansvaret för

upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU kan behöva förtydligas

för att bättre stämma överens med kommunens praktiska hantering av upphandlingsärenden.

Kommunen har en av kommunfullmäktige fastställd upphandlingspolicy, dnr 2015.59. Utöver

upphandlingspolicyn regleras även ansvaret i kommunstyrelsens reglemente och allmän

stadga.

Kommunstyrelsens reglemente:

19 §

Kommunstyrelsen ansvarar i kommunen för upphandlingar enligt lagen (2016:1145) om

offentlig upphandling eller annan författning.

Avrop på avtal görs dock av den myndighet som behöver varan eller tjänsten.

20 §

Kommunstyrelsen får besluta att delta i upphandlingar som genomförs av andra upphandlande

myndigheter.

Kommunstyrelsen får genomföra upphandlingar som omfattar även andra än kommunens

egna myndigheter.
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Allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale kommun:

12 §

Kommunstyrelsen ansvarar enligt reglemente för kommunstyrelsen (19 §) för upphandling.

I nämnds uppgift ingår att inom gällande budgetramar förvärva den lösa egendom som behövs

för nämndens verksamhet och överlåta den lösa egendom som inte längre behövs.

Omfattas förvärv eller annan åtgärd av regler avseende upphandling, framgår det av 19 § att

nämnd ska anmäla behov av upphandling till kommunstyrelsen.

19 §

Kommunstyrelsen ansvarar enligt reglemente för kommunstyrelsen (19 §) för upphandling.

Omfattas förvärv eller annan åtgärd av regler avseende upphandling i lagen (2016:1145) om
offentlig upphandling (LOU) eller annan författning, ska nämnd till kommunstyrelsen anmäla
behov av upphandling och därefter biträda kommunstyrelsens upphandling med kunskap och
utredningar inom sitt fackområde.

Nämnd har rätt att göra avrop på avtal som nämnden eller Ale kommun är berättigade att göra
avrop ifrån. Nämnden får dock inte göra avrop i strid mot ramavtal ingångna av
kommunstyrelsen eller på uppdrag av kommunstyrelsen.

Det behov som uppmärksammats är att förtydliga ansvaret som åligger kommunstyrelsen och
vad ansvaret för upphandling innebär. Förslagsvis bör ansvar för upphandling och
kostnadsansvar ligga på samma verksamhet och nämnd.

En upphandlingsprocess sker i flera steg:

1. Beslut att göra inköp eller påbörja upphandling

2. Framställa förfrågningsunderlag

3. Annonsera

4. Utvärdera

5. Tilldela

6. Teckna avtal

I ovanstående steg tas det ett eller flera beslut, som i sin tur innefattar ett ansvarstagande.
Somliga av dessa beslut kräver avvägningar som görs utifrån självständiga bedömningar och
andra beslut utgör endast en följdverkning av tidigare fattade beslut.
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När det finns behov av att göra ett visst inköp eller att teckna ett ramavtal för avrop och
beställningar för kommunens verksamheter tas idag ett beslut om att påbörja en upphandling.

Under arbetet med exempelvis förfrågningsunderlaget fattas ständigt informella beslut varvid
en mängd olika avvägningar görs utifrån en sammanvägning av den aktuella upphandlingens
specifika förutsättningar. I ett förfrågningsunderlag beskrivs vad kommunen vill ha och under
vilka förutsättningar. Därefter anges hur de förslag och priser som kommer in från
anbudsgivarna kommer att värderas.

En förutsättning för att kunna göra ett bra förfrågningsunderlag som leder till ett hållbart och

bra avtal är vetskap om hur den aktuella branschen fungerar. Man bör ha kännedom om hur

branschen brukar lägga upp sina avtal, vilka standardavtal som finns och vad som utgör

branschpraxis. Det kan behöva läggas ett antal timmar på att läsa in sig på och göra en

marknadsundersökning inom det aktuella området. Anledningen till att det är viktigt att ha en

bra branschkännedom redan innan man begär in anbud är att i princip alla krav och villkor

måste vara satta redan när upphandlingen annonseras. Det är även viktigt att beskriva hur

utvärderingen kommer att göras då det är viktigt att utvärderingen är objektiv och att den ger

uttryck för transparens. Vem som helst ska alltså i princip kunna läsa anbuden och sedan

komma till samma resultat som den som utformat förfrågningsunderlaget. Visst kan det finnas

utrymme för bedömningar, som exempel olika former av betygssättningar. Det är emellertid

viktigt att framhålla att varje litet utrymme som lämnas för avvägningar som kan uppfattas

som subjektiva öppnar upp för klagomål och riskerar att leda till överprövning.

Vidare sker en annonsering av upphandlingen, genom ett digitalt verktyg. Under
annonseringen kan förfrågningsunderlaget komma att förtydligas och till viss del
kompletteras efter frågor och kommentarer från anbudsgivare. Därefter ska upphandlingen
utvärderas, utifrån de kriterier som angivits i förfrågningsunderlaget. Efter utvärderingen
fattas ett tilldelningsbeslut utifrån det resultat som erhållits vid utvärderingen.
Tilldelningsbeslutet, skiljer sig från andra beslut eftersom det görs ett formellt
ställningstagande på så sätt att en beslutshandling upprättas. Detta beslut kan inte överklagas
genom laglighetsprövning eftersom det i lagen om offentlig upphandling finns speciella
överklagandebestämmelser som tar över. Avslutningsvis tecknas det sedan avtal med den eller
de leverantörer som vunnit upphandlingen enligt tilldelningsbeslutet.

Viss problematik kan uppstå när det är otydligt om olika verksamheter ansvarar för olika delar

av de ovanstående beskrivna momenten. Exempelvis om det uppstår merkostnader till följd av

att det blir fel i förfrågningsunderlaget eller svaret på en fråga under annonseringstiden.

En upphandlingsprocess kräver en samverkan mellan tjänstepersoner som besitter olika

kunskaper och kompetenser, både inom upphandlingsområdet och inom den verksamhet som

upphandlingen avser.
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Förvaltningen har identifierat två möjliga alternativ:

Alternativ 1. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens strategiska upphandlingsarbete och

sektorövergripande upphandlingar.

Det första alternativet innebär att kommunstyrelsen ska ansvara för att ha uppsikt över och

samordna kommunens strategiska arbete med upphandlingsfrågor. Att det åligger

kommunstyrelsen att ansvara för kommunens ramavtal, sektorövergripande upphandlingar

och har befogenheten att genomföra upphandlingar som omfattar även andra än kommunens

egna myndigheter.

Vidare ska kommunstyrelsen ha en skyldighet att bistå och stödja kommunens verksamheter

vid verksamhetsspecifika upphandlingar. Den nämnd som vill genomföra en upphandling

beslutar och har kostnadsansvar för hela processen men kan genom beslut låta personal på

upphandlingsenheten fatta beslut i de olika stegen och biträda nämnden vid eventuell

överprövning eller dylikt. Kostnadsansvar, avtalsföljsamhet, avtalstecknande och ansvar vid

eventuella tvister med anledning av upphandlingen eller avtal ligger på verksamheten och

ansvarig nämnd. Förslagsvis ska kommunstyrelsen, fungera som en stödfunktion för övriga

nämnder i samtliga av kommunens upphandlingar.

Alternativ 2. Kommunstyrelsen ansvarar för all upphandling i kommunen

Det andra alternativet är att kommunstyrelsen ansvarar och genomför samtliga upphandlingar

med stöd av den nämnd som är i behov av upphandlingen. Det åligger då kommunstyrelsen

att besluta om att inleda upphandling, ansvara för hela upphandlingsprocessen och

underteckna samtliga avtal. Den nämnd och verksamheten som vill genomföra en

upphandling ansvarar för att anmäla behov av upphandling och därefter biträda

kommunstyrelsens upphandling med kunskap och utredningar inom sitt fackområde.

Kostnadsansvar, avtalsföljsamhet, avtalstecknande och ansvar vid eventuella tvister med

anledning av upphandlingen eller avtal ligger på kommunstyrelsen. Praktiskt innebär det att

nämndernas budget kommer att behöva brytas ut i samband med att en upphandling behöver

genomföras. Kommunstyrelsen behöver ha den ekonomiska möjligheten att kunna genomföra

de upphandlingar som efterfrågas, vilket i sin tur innebär att nämnderna inte kan ta och ha sitt

budgetansvar enligt dagens modell.
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Ekonomisk bedömning

Någon fullständig ekonomisk bedömning har inte genomförts i det här skedet. Båda

alternativen förespråkar att ansvar för upphandling och kostnadsansvar ska ligga på samma

nämnd.

Invånarperspektiv

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

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Ärendet avser ansvaret enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

En förändring av reglementen innebär att nämnderna kan behöva se över sina

delegeringsordningar.

Remissyttrande

Ärendet avser en remiss till socialnämnden, servicenämnden, samhällsbyggnadsnämnden,

utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden för remiss.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Remissen översänds till socialnämnden, servicenämnden, samhällsbyggnadsnämnden,
utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden för remiss.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att det i styrdokumenten och den praktiska hanteringen vad

gäller offentlig upphandling inte är helt entydigt vad gäller innebörden av ansvar.

Förvaltningens bedömning är att ansvaret för upphandling och kostnadsansvaret bör ligga på

samma nämnd. Utifrån den premissen har förvaltningen identifierat två möjliga alternativ.

Upphandling är ett strategiskt verktyg som ska bidra till att kommunens mål uppfylls och att

kommunens ekonomiska resurser nyttjas effektivt. Alla inköp i kommunen ska följa gällande

lagstiftning och samverka med andra av fullmäktige antagna styrdokument. Förvaltningen

bedömer att kommunstyrelsen bör ha det övergripande ansvaret för att kommunens mål

uppfylls och att ekonomiska resurser nyttjas effektivt. Kommunstyrelsen bör samordna
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styrningen för all upphandling inom kommunen och ansvarar för revidering av riktlinjerna.

Varje nämnd bör dock ansvara för sitt inköpsbehov samt att beslut om att upphandla fattas på

behörig nivå enligt gällande delegationsordning. Kommunstyrelsen bör fungera som en

stödfunktion vars uppdrag är att ansvara för upphandling av kommungemensamma avtal samt

samordning av upphandlingsbehov, vara ett stöd till verksamheten vid upphandlings- och

inköpsfrågor, arbeta såväl strategiskt som taktiskt för att stärka kommunens kontroll över

inköpsprocessen.

Förvaltningens bedömning är att kommunstyrelsen bör remittera ansvarsfrågan till nämnderna

så att förvaltningen kan, beaktande nämndernas remissvar, ta fram ett förslag på hur det kan

förtydligas i gällande styrdokument.
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Kommunstyrelsen

Antagande av ny Digitaliseringspolicy

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta Digitaliseringspolicy Ale

kommun. Beslutet ersätter kommunstyrelsens tidigare beslut KS § 114, 2019-06-17 att anta

Policy – Digitalisering i Ale kommun.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Ale kommuns digitaliseringspolicy tar utgångspunkt i regeringens digitaliseringsstrategi.
Syftet är att arbeta efter en övergripande riktning för att kunna göra en digital förflyttning i
kommunen. Digitaliseringspolicyn består av tre mål som Ale kommun ska arbeta med.
Digitaliseringsarbetet ska bidra till:

 Att leverera relevant kvalitet och ett bättre resursutnyttjande. Vi söker i första
hand efter digitala lösningar och i andra hand andra alternativ när vi utvecklar och
förbättrar våra verksamheter.

 Att ge invånarna tillgänglig service dygnet runt. Vi utvecklar digitala tjänster till
invånarna som skapar värde.

 Att utveckla den digitala mognaden i hela organisationen. Vi ökar den digitala
mognaden genom att utgå från användarnas behov och prioritera det som skapar nytta.

Maria Reinholdsson Daniela Ölmunger

Kommunchef Avdelningschef Strategi och uppföljning
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-05-18

Förslag till Digitaliseringspolicy Ale kommun

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Digitaliseringsstrateg

För kännedom

Samtliga sektorer
Samtliga sektorchefer

Ärendet

Ale kommuns digitaliseringspolicy utgör en vägledning framåt för att kommunen ska kunna
möta framtidens utmaningar med digitala möjligheter. Det främsta syftet är att skapa värde
och nytta för Ale kommuns invånare med tillgänglig och relevant digital service.

Den digitala utvecklingen är en viktig faktor i arbetet för att möta omvärldens förväntningar
och nå kommunens målsättningar. Vi ska finna nya arbetssätt som bättre svarar upp mot
morgondagens förväntningar om metoder och resultat. Digitalisering syftar till att nyttja
digital teknik, när det möjligt, relevant och skapar nytta för invånarna. Kommunens
digitalisering syftar till att förbättra, utveckla och effektivisera verksamheten. Ambitionen är
att vara en relevant, robust och flexibel kommun som står väl rustad inför framtiden.

Ekonomisk bedömning

Digitaliseringspolicyn i sig innebär inga ekonomiska åtaganden för kommunens
verksamheter, men en ökad omfattning av kommunens digitalisering kan innebära ett ökat
behov av investering i ny teknik eller utveckling av befintlig teknik. Bedömningen är att en
effektiv digital utveckling på kort sikt medför ökade kostnader men på lång sikt är
kostnadsneutral eller kostnadsminskande. Att ställa förväntad nytta mot investeringskostnad
kommer att behöva göras löpande i de olika digitaliseringsprojekten, dessutom behöver den
förväntade alternativkostnaden om ingenting görs också bedömas i de olika framtida
satsningarna.

Invånarperspektiv

Digitaliseringspolicyn syftar till att stärka och fortsätta arbetet med digitalisering i

kommunen. Ytterst ska arbetet skapa nytta och värde för dem som bor och lever i kommunen.
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Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Området har beaktats men bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Remissyttrande

Digitaliseringspolicyn har varit på intern remiss till samtliga sektorer under våren 2022.

Synpunkter har beaktats och omhändertagits i arbetet.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Varje nämnd ska upprätta en handlingsplan för digitalisering. I handlingsplanen ska de
sektorsspecifika digitaliseringsprojekten beskrivas, med utgångspunkt från
digitaliseringspolicyn.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att kommunens nu gällande digitaliseringspolicy behöver revideras

och uppdateras för att fortsätta skapa riktning i kommunens samlade digitaliseringsarbete.

Förvaltningen bedömer vidare att den nu föreslagna policyn omhändertar behovet av en tydlig

riktning. Digitaliseringspolicyn syftar till att vara vägledande i det strategiska

digitaliseringsarbetet. Kommunen ska ta vara på digitaliseringens möjligheter för att skapa

nytta och värde för de som bor och verkar i kommunen. Ale kommun ska vara i framkant och

stödja de nationella digitaliseringsmålen. Digitaliseringspolicyn ska bidra till att följande mål

uppnås:

 Att leverera relevant kvalitet och ett bättre resursutnyttjande. Vi söker i första
hand efter digitala lösningar och i andra hand andra alternativ när vi utvecklar och
förbättrar våra verksamheter.

 Att ge invånarna tillgänglig service dygnet runt. Vi utvecklar digitala tjänster till
medborgarna som skapar värde.

 Att utveckla den digitala mognaden i hela organisationen. Vi ökar den digitala
mognaden genom att utgå från användarnas behov och prioritera det som skapar nytta.



Digitaliseringspolicy
Ale kommun

Antagen av kommunfullmäktige: datum § XX
Ansvarig sektor: Kommunstyrelsen
Ikraftträdande 2022-XX-XX
Giltighetstid Gäller tills vidare
Revideras Senast fyra år efter ikraftträdande
Diarienummer KS SOU 2022.152

Ansvarig handläggare Digitaliseringsstrateg



Digitaliseringspolicy

1 Inledning och syfte
Ale kommun växer och samtidigt ökar förväntningarna från invånare, näringsliv, stat
och region på att kommunen ska tillhandahålla likvärdig och tillgänglig service. Den
kommunala förvaltningen ska vara transparent, öppen och tillgänglig för invånarna.
Ale kommun ska leverera välfärdsservice och tjänster med hög kvalitet.

Digitaliseringspolicyn syftar till att vara vägledande i det strategiska
digitaliseringsarbetet. Kommunen ska ta vara på digitaliseringens möjligheter för att
skapa nytta och värde för de som bor och verkar i kommunen.

Digital utveckling är en viktig faktor i arbetet för att möta omvärldens förväntningar och
nå kommunens målsättningar. Vi ska finna nya arbetssätt som bättre svarar upp mot
morgondagens förväntningar om metoder och resultat. Digitalisering syftar till att nyttja
digital teknik, när det möjligt, relevant och skapar nytta för invånarna. Det syftar till att
förbättra, utveckla och effektivisera verksamheten. Ambitionen är att vara en relevant,
robust och flexibel kommun som står väl rustad inför framtiden.

2 Styrande principer
Digitaliseringspolicyn för Ale kommun tar sin utgångspunkt i regeringens
digitaliseringsstrategi med målet att Sverige ska bli bäst i världen på att använda
digitaliseringens möjligheter. Ale ska bidra till att vara en kommun i framkant som
stödjer de nationella digitaliseringsmålen.

3 Mål
Ale kommun fokuserar på att förbättra och förändra arbetssätt och processer till nytta
för invånare, näringsliv och medarbetare. Genom att utveckla det digitala
tjänsteutbudet ska kommunen underlätta för invånare och företagare. Det ska vara lätt
att leva i Ale. Medarbetarna ska enkelt och effektivt kunna fokusera på sina
kärnuppgifter. Ale kommun strävar efter att aktivt arbeta med innovation och ska vara
en organisation som omhändertar utvecklingsinitiativ med förmågan att genomföra
idéer och förbättringar.

Ale kommun arbetar strategiskt för att digitaliseringen ska bidra till:

 Att leverera relevant kvalitet och ett bättre resursutnyttjande. Vi söker i
första hand efter digitala lösningar och i andra hand andra alternativ när vi
utvecklar och förbättrar våra verksamheter.

 Att ge invånarna tillgänglig service dygnet runt. Vi utvecklar digitala
tjänster till invånarna som skapar värde.

 Att utveckla den digitala mognaden i hela organisationen. Vi ökar den
digitala mognaden genom att utgå från användarnas behov och prioritera det
som skapar nytta.

4 Organisation för digitaliseringsarbetet
Digitalisering är en avgörande framgångs- och förändringsfaktor för kommunens
verksamhetsutveckling. Verksamheterna behöver arbeta med ständiga
effektiviseringar och prioriteringar för att möjliggöra viktiga investeringar och skapa
utrymme för att möta nya eller förändrade behov.
Ale kommun arbetar ständigt för att förbättra och utveckla det som skapar värde för
invånarna. Vi prövar nya och effektiva lösningar för ökad nytta och bättre service.



Den kommungemensamma digitaliseringen hanteras genom en projektportfölj som
följer digitaliseringsprojektens utveckling och framfart från start till överlämning i IT-
förvaltning. Genom instyrningsprocessen, blir arbetsflödet tydligt att från ett behov
eller en idé omhändertas och utvecklas, tills det utmynnar i ett digitaliseringsprojekt.
Digitaliseringsprojekt som pågår i sektorerna omfattas inte av den gemensamma
projektportföljen. Varje nämnd ska upprätta en handlingsplan för digitalisering. I
handlingsplanen ska de sektorsspecifika digitaliseringsprojekten beskrivas.

5 Uppföljning
Revidering av digitaliseringspolicyn sker varje mandatperiod för beslut i
kommunfullmäktige. Uppdatering av digitaliseringsarbetet sker årligen enligt gällande
årshjul. I samband med uppföljning redogörs för:

 Uppföljning av de tre strategiska målen i digitaliseringspolicyn.

 Status kring prioriterade gemensamma digitaliseringsprojekt.

 Kommunens resultat i digital mognad och digitalt arv utifrån Dimios
enkätmätning.
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Kommunstyrelsen

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland - Åtgärdsprogram

för miljömålen 2022-2025

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta åtgärderna SO1, SO4,
SO9, SO16b, SO17, SO18, BK1, BK6a, BK7a och BK10 för perioden 2022-2025.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att åtgärdsprogrammet tas upp för
revidering i samhällsbyggnadsnämnden innan 2023 års utgång.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämpligt i detta ärende.

Sammanfattning

Länets kommuner har fått frågan om att genom att anta åtgärder bidra till regionens nya
åtgärdsprogram för miljömålen. Åtgärderna är i många fall inte direkt specificerade utan
ambitionsnivån kan anpassas till kommunens förutsättningar. Efter samråd bedömer
förvaltningen att föreslagna åtgärder ligger i linje med planerad verksamhet eller har
möjlighet att utvecklas under perioden 2022-2025 samt ryms inom befintlig budgetram.
Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut SBN § 113, 2022-04-27 föreslagit
kommunfullmäktige att anta förslaget.

Maria Reinholdsson Daniela Ölmunger

Kommunchef Avdelningschef
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-05-18

Samhällsbyggnadsnämndens beslut SBN § 113, 2022-04-27

Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad

Åtgärdslista där kommuner har huvudansvar

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Utvecklingsledare Annika Friberg

Ärendet

Länets kommuner har fått frågan om att genom att anta åtgärder bidra till regionens nya
åtgärdsprogram för miljömålen - Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland som sträcker sig
från 2022 - 2025. Beslut skickas till Länsstyrelsen innan 31 augusti.

Under 2021 har Länsstyrelsen tillsammans med Skogsstyrelsen och i dialog med kommuner
och viktiga aktörer reviderat det förra programmet. Arbetet ska leda till att möjliggöra
intentionen att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala
målen för hållbar utveckling. Miljömålen visar riktningen inom den miljömässiga
dimensionen av Agenda 2030. Utmaningarna för att nå målen är globala men lösningarna är
många gånger lokala varför kommunernas handlingskraft är avgörande för att tillsammans
med övriga aktörer nå målen för en hållbar samhällsutveckling. Under kommande år har
fokus lagts på åtgärder som främjar klimat och biologisk mångfald eftersom dessa områden
har stora utmaningar både regionalt och nationellt.

Åtgärdsprogrammet är indelat i fyra utmaningar:

- Minskad klimatpåverkan och ren luft

- Hållbar användning av vattenmiljöer

- Hållbart brukande av skog och odlingslandskap

- God bebyggd miljö och hållbar konsumtion

Kopplat till varje utmaning finns ett antal åtgärder där olika aktörer är huvudansvariga för
respektive åtgärd. De åtgärder som Ale kommun föreslås åta sig är åtgärder där kommunen
har huvudansvar för genomförande enligt följande:

- SO1 Anlägga nya våtmarker

- SO4 Skydda värdefulla skogsområden
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- SO9 Samverka för att bevara jordbruksmark

- SO16b Ta fram och inarbeta aktuella naturvårdsplaner i fysisk planering

- SO17 Skapa blomrika miljöer för pollinerare

- SO18 Ta fram kommunal skogspolicy

- BK1 Skydda och utveckla tätorters grönområden

- BK6a - Kommuner tar fram arkitekturstrategi

- BK7a Arbeta med barnperspektivet i fysisk planering

- BK10 Arbeta in riktlinjer i översiktsplan för grön infrastruktur, ekosystemtjänster och
kompensationsåtgärder

Ale kommun har antagit klimatlöften inom ramen för Klimat 2030 och arbetar med
handlingsplaner för att nå målen i kommunens Energi- och klimatstrategi. Därför föreslås
inga ytterligare åtgärder inom klimatområdet.

Ekonomisk bedömning

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.

Invånarperspektiv

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.

Hållbarhetsperspektivet

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.

Remissyttrande

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämpligt i detta ärende.

Beslutets genomförande

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.
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Förvaltningens bedömning

Förvaltningen delar samhällsbyggnadsnämnden bedömning och hänvisar i övrigt till sektor

samhällsbyggnads tjänsteutlåtande.



PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-27

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SBN § 113 Dnr SBN.2022.106

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland -

Åtgärdsprogram för miljömålen 2022-2025

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta
följande 10 av totalt 29 åtgärder för perioden 2022-2025. Samt att
åtgärdsprogrammet tas upp för revidering i samhällsbyggnadsnämnden innan
2023 års utgång.

SO1 Anlägga nya våtmarker

SO4 Skydda värdefulla skogsområden

SO9 Samverka för att bevara jordbruksmark

SO16b Ta fram och inarbeta aktuella naturvårdsplaner i fysisk planering

SO17 Skapa blomrika miljöer för pollinerare

SO18 Ta fram kommunal skogspolicy

BK1 Skydda och utveckla tätorters grönområden

BK6a - Kommuner tar fram arkitekturstrategi

BK7a Arbeta med barnperspektivet i fysisk planering

BK10 Arbeta in riktlinjer i översiktsplan för grön infrastruktur, ekosystemtjänster

och kompensationsåtgärder

Sammanfattning

Länets kommuner har fått frågan om att genom att anta åtgärder bidra till

regionens nya åtgärdsprogram för miljömålen. Åtgärderna är i många fall inte

direkt specificerade utan ambitionsnivån kan anpassas till kommunens

förutsättningar. Efter samråd bedömer förvaltningen att föreslagna åtgärder ligger

i linje med planerad verksamhet eller har möjlighet att utvecklas under perioden

2022-2025 samt ryms inom befintlig budgetram.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-04-19

Åtgärdslista där kommuner har huvudansvar, 2022-04-13



PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-27

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Yrkande

Johan Nordin(S) gör ett första tilläggsyrkande enligt följande:
Att lägga till åtgärd V4 - Genomföra kommunala handlingsplaner för förorenade områden till
åtgärdslistan.

Henrik Fogelklou(M) yrkar avslag på Johan Nordin(S) första tilläggsyrkande.

Johan Nordin(S) gör ett andra tilläggsyrkande enligt följande:
Att åtgärdsprogrammet tas upp för revidering innan 2023 års utgång.

Henrik Fogelklou(M) gör följande tilläggsyrkande för Koalitionens(M, L, C, MP,
FiA och KD) del: Att lägga till BK6a - kommuner tar fram arkitekturstrategi till
åtgärdslistan

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner
att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Ordförande ställer proposition på Johan Nordin(S) första tilläggsyrkande och
finner att samhällsbyggnadsnämnden avslår det.

Ordförande ställer proposition på Johan Nordin(S) andra tilläggsyrkande och
finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar detsamma

Ordförande ställer proposition på sitt egna yrkande och finner att
samhällsbyggnadsnämnden beslutar detsamma.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet med följande
motivering:

Vi reserverar oss mot beslutet att inte lägga till målet V4 Genomföra kommunala
handlingsplaner för förorenade områden.

Vi ser att Ale har inventerat och identifierat många områden med förorenad mark och anser att
det bör finnas handlingsplaner som visar hur och när dessa områden skulle kunna saneras för
att skydda framtida generationer som skall bo och verka i kommunen.

Beslutet skickas till

För vidare hantering:

Kommunstyrelsen



PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-27

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Utvecklingsledare Annika Friberg
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Samhällsbyggnadsnämnden

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland - Åtgärdsprogram

för miljömålen 2022-2025

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta följande 9 av
totalt 29 åtgärder för perioden 2022-2025.

SO1 Anlägga nya våtmarker

SO4 Skydda värdefulla skogsområden

SO9 Samverka för att bevara jordbruksmark

SO16b Ta fram och inarbeta aktuella naturvårdsplaner i fysisk planering

SO17 Skapa blomrika miljöer för pollinerare

SO18 Ta fram kommunal skogspolicy

BK1 Skydda och utveckla tätorters grönområden

BK7a Arbeta med barnperspektivet i fysisk planering

BK10 Arbeta in riktlinjer i översiktsplan för grön infrastruktur, ekosystemtjänster och

kompensationsåtgärder

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Länets kommuner har fått frågan om att genom att anta åtgärder bidra till regionens nya

åtgärdsprogram för miljömålen. Åtgärderna är i många fall inte direkt specificerade utan

ambitionsnivån kan anpassas till kommunens förutsättningar. Efter samråd bedömer

förvaltningen att föreslagna åtgärder ligger i linje med planerad verksamhet eller har

möjlighet att utvecklas under perioden 2022-2025 samt ryms inom befintlig budgetram.

Mattias Mossberg Jenny Ronnebro

Sektorchef Samhällsbyggnad Stöd- och utvecklingstabchef
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-04-19

Åtgärdslista där kommuner har huvudansvar, 2022-04-13

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Utvecklingsledare Annika Friberg

Ärendet

Länets kommuner har fått frågan om att genom att anta åtgärder bidra till regionens nya

åtgärdsprogram för miljömålen - Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland som sträcker sig

från 2022 - 2025. Beslut skickas till Länsstyrelsen innan 31 augusti.

Under 2021 har Länsstyrelsen tillsammans med Skogsstyrelsen och i dialog med kommuner

och viktiga aktörer reviderat det förra programmet. Arbetet ska leda till att möjliggöra

intentionen att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala

målen för hållbar utveckling. Miljömålen visar riktningen inom den miljömässiga

dimensionen av Agenda 2030. Utmaningarna för att nå målen är globala men lösningarna är

många gånger lokala varför kommunernas handlingskraft är avgörande för att tillsammans

med övriga aktörer nå målen för en hållbar samhällsutveckling. Under kommande år har

fokus lagts på åtgärder som främjar klimat och biologisk mångfald eftersom dessa områden

har stora utmaningar både regionalt och nationellt.

Åtgärdsprogrammet är indelat i fyra utmaningar.

· Minskad klimatpåverkan och ren luft

· Hållbar användning av vattenmiljöer

· Hållbart brukande av skog och odlingslandskap

· God bebyggd miljö och hållbar konsumtion

Kopplat till varje utmaning finns ett antal åtgärder där olika aktörer är huvudansvariga för

respektive åtgärd. De åtgärder som Ale kommun föreslås åta sig är åtgärder där kommunen

har huvudansvar för genomförande.
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Ale kommun har antagit klimatlöften inom ramen för Klimat 2030 och arbetar med

handlingsplaner för att nå målen i kommunens Energi- och klimatstrategi. Därför föreslås

inga ytterligare åtgärder inom klimatområdet.

Ekonomisk bedömning

Ekonomin påverkas på olika sätt beroende av vilka åtaganden som görs. I det långsiktiga

perspektivet kan ekonomin gynnas, exempelvis när grönytor bevaras för att hindra

översvämningar för att reglera skyfall. Kortsiktigt finns åtgärder som om de antas behöver

resurser som exempelvis av naturbeteskött. Flera av åtagandena kan arbetas in i befintliga

processer och planerad verksamhet. De åtgärder som föreslås antas under perioden 2022-2025

bedöms rymmas inom befintlig budgetram.

Invånarperspektiv

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

Hållbarhetsperspektivet

Det regionala åtgärdsprogrammet syfte är att bidra till en hållbar utveckling.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Riksdagen beslutade om Sveriges miljömål 1999 och är vägledande för miljöarbetet. Målen

visar vägen mot en hållbar utveckling och utgör den miljömässiga dimensionen av Agenda

2030. Länsstyrelserna har fått ett regeringsuppdrag att ta fram regionala åtgärdsprogram för

miljön för att förbättra förutsättningarna att nå miljömålen i länet. Åtgärderna i programmet

stödjer visioner och mål i kommunens Energi- och klimatstrategi, Naturvårdsprogram,

Översiktsplan och i kommande plan för klimatanpassning.

Remissyttrande

Samråd om lämpliga åtaganden har förts med skolchefer, kostverksamheten och
samhällsbyggnadssektorn. Fokus för dialogerna har varit att lyfta åtaganden som går i linje
med planerad verksamhet och utvecklade arbetssätt samt i linje med beslutade styrdokument.
Sammanfattningsvis går flera åtaganden i linje med verksamheternas planerade arbete. Mer
strukturerade samarbetsprocesser både inom och mellan sektorerna efterfrågas. Extra resurser
krävs för en del av åtagandena.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämpligt i detta ärende.
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Beslutets genomförande

Åtagandena sträcker sig över en fyraårsperiod, 2022-2025. För att arbeta med de flesta

åtagandena behöver arbetsprocesser förändras och samarbetet utvecklas inom och mellan

sektorer.

Förvaltningens bedömning

Länsstyrelserna har fått ett regeringsuppdrag att ta fram regionala åtgärdsprogram för miljön

för att förbättra förutsättningarna att nå miljömålen i länet. Länsstyrelsen för Västra Götaland

har tagit fram åtgärder som alla länets aktörer behöver bidra till. Nedanstående 9 av 29

åtgärder är de som förvaltningen efter samråd föreslår att Ale kommun antar inför perioden

2022-2025. I bilagd excellfil finns alla 29 åtgärder listade med bedömning. Åtgärderna är i

många fall formulerade på ett övergripande sätt vilket möjliggör en anpassning av

ambitionsnivån till Ale kommuns förutsättningar. Förvaltningen bedömer att dessa åtgärder

ligger i linje med planerad verksamhet eller har möjlighet att utvecklas under perioden 2022-

2025 samt ryms inom befintlig budgetram.

SO1 Anlägga nya våtmarker

SO4 Skydda värdefulla skogsområden

SO9 Samverka för att bevara jordbruksmark

SO16b Ta fram och inarbeta aktuella naturvårdsplaner i fysisk planering

SO17 Skapa blomrika miljöer för pollinerare

SO18 Ta fram kommunal skogspolicy

BK1 Skydda och utveckla tätorters grönområden

BK7a Arbeta med barnperspektivet i fysisk planering

BK10 Arbeta in riktlinjer i översiktsplan för grön infrastruktur, ekosystemtjänster och

kompensationsåtgärder



Åtgärder riktade till kommuner Teckenförklaring:

Åtgärden är inte prioriterad och föreslås INTE antas
Åtgärden arbetas redan med och ett åtagande bedöms 
inte tillföra mervärde i dagsläget.
Åtgärden bedöms medföra mervärde om den antas men 
kräver resurser
Åtgärden bedöms medföra mervärde om den antas och 
bedöms kunna utföras inom ramen för pågående 
verksamhet

Åtgärdslista

Namn Förklaring
Föreslås att 
antas Kommentar

KL1. Minska halterna av luftföroreningar och verka för 
ett mer transporteffektivt samhälle 

Genomföra åtgärder för att minska halter av partiklar 
och kvävedioxid och samtidigt verka för ett mer 
transporteffektivt samhälle.

Nej

Frågorna arbetar kommunen redan med 
inom ramen för energi- och klimatstrategin. 
Åtgärden bedöms därför inte medföra 
mervärde om den antas.

V1b Skydda och restaurera värdefulla sjöar och 
vattendrag

Skydda sötvattensmiljöer med syfte att bevara natur- 
och/eller kulturvärden.

Nej
Frågan kan hanteras i plan för blå-grön 
infrastruktur (grönstrukturplan)

V1c Skydda och restaurera värdefulla sjöar och 
vattendrag

 Arbeta tvärsektoriellt med restaurering av sjöar och 
vattendrag.

Nej
Arbete pågår redan i frågan. Fiskväg vid 
Hältorp och restaurering av Vimmersjön

V3c Minska spridningen av högfluorerade ämnen 
(PFAS)

Undersöka enskilda vattentäkter i närheten av 
brandövningsplatser eller där släckningsinsatser med 
fluorerade brandskum genomförts.

Nej
Vad vi känner till finns det inte några platser 
med risk för PFAS i mark, såsom 
övningsplatser för räddningstjänst. 

V3d Minska spridningen av högfluorerade ämnen 
(PFAS)

Sanera platser som är kraftigt förorenade av 
högfluorerade ämnen. Nej

Vad vi känner till finns det inte några platser 
med risk för PFAS i mark, såsom 
övningsplatser för räddningstjänst. 

V4 Genomföra kommunala handlingsplaner för 
förorenade områden 

Ta fram och genomför kommunala handlingsplaner för 
efterbehandling av förorenade områden. Ja

Vi saknar kommunal handlingsplan för 
förorenade områden och ett framtagande 
kräver resurser.

Listan inkluderar endast de åtgärder för 
vilka kommunerna har huvudansvaret.



V6 Miljöanpassa fritidsbåtsanvändningen (a-f) Öka möjligheten till miljöanpassat båtliv genom att: a) 
erbjuda toatömning (sugtömning) för fritidsbåtar, b) 
erbjuda fler möjligheter att nyttja båtbottentvätt samt 
säkerställa funktionen av befintliga reningsanläggningar 
c) erbjuda båtramper samt båtförvaring på land under 
sommarsäsong d) erbjuda tankning från pump av 
akrylatbensin, e) erbjuda el-laddning av motorer f) skrota 
uttjänta fritidsbåtar.

Nej

Vi bedömer att det idag inte finns behov av 
tömningsstation för avloppstankar, 
eftersom hamnarna inte fungerar som 
gästhamnar. De flesta som har båtar där kör 
antingen ut med sin båt till havet under 
säsongen.

SO1 Anlägga nya våtmarker Anlägga nya våtmarker för att gynna biologisk mångfald, 
stärka ekosystemtjänster och grön infrastruktur Ja

Kan bli aktuellt för att ta hand om 
dagvatten och fördröja vattnet uppströms.

SO3b Skydda värdefulla våtmarksområden Skydda våtmarker med höga naturvärden.
Nej

Arbetar inte med frågan idag. Skulle kunna 
hanteras delvis genom skogspolicy (skogliga 
våtmarker). 

SO4b Skydda värdefulla skogsområden Skydda värdefulla skogsområden genom frivilliga 
avsättningar. Nej

Hanteras genom skogsbruksplanen och 
behöver skogspolicy för att sätta riktningen 
i skogsbruket.

SO4c Skydda värdefulla skogsområden Skydda tätortsnära skogar.
Ja

En åtgärd i klimatanpassningsarbetet. 
Utreda i samband med plan för blå-grön 
infrastruktur (grönstrukturplan). 

SO5b Förbättra miljöhänsynen vid skogsbruksåtgärder 
genom målbilder

Bedriva skogsbruket i kommunala skogar utifrån 
målbilderna. Nej

Frågan kan hanteras inom ramen för 
skogspolicy där Skogsstyrelsens målbilder 
bör ingå.

SO8 b Öka arealen hyggesfritt skogsbruk Utveckla hyggesfritt skogsbruk i kommunalt ägda skogar 
för att öka 
variationen i landskapet, främja rekreations- och 
miljövärden samt visa på 
möjligheterna med alternativa brukningsformer. 

Nej

Frågan bör hanteras inom ramen för 
skogspolicy.

SO9 b Samverka för att bevara jordbruksmark Syftet med åtgärden är att säkerställa möjligheterna för 
regional livsmedelsproduktion och andra 
ekosystemtjänster samt bevarad kulturlandskapsbild 
genom att: b) Utredning enligt 3 kap 4 § miljöbalken 
finns med i kommunala beslutsunderlag för 
översiktsplan, detaljplan och bygglov.

Ja

Jobbar delvis redan med frågan och 
jordbruksmarksutredningen kan bidra till 
ökad kapacitet att ta hand om 
jordbruksmarken.



SO13 Ökad mängd svenskt naturbeteskött i offentliga 
inköp Öka mängden naturbeteskött i offentliga inköp för att 

gynna naturbetesmarker.
Ja

Ökad mängd naturbeteskött innebär en 
ökad kostnad, vilket det inte ryms inom 
befintlig budgetram. 

SO15b Bevara och planera för skyddsvärda träd 
Bevara skyddsvärda träd samt säkra ersättningsträd, i 
första hand i värdetrakter för skyddsvärda träd, men 
även i hela landskapet och i den bebyggda miljön genom 
att: b) frihugga skyddsvärda träd samt ersättningsträd.

Ja

Vi har god kännedom om skyddsvärda träd i 
kommunen, men för att sköra dessa krävs 
skötselplan med tillhörande resurser.

SO16a Använda GIS-baserade naturvårdsdatabaser 
och naturvårdsplaner i fysisk planering Öka hänsynen till naturvärden i den fysiska planeringen 

genom att: a) använda aktuella GIS-baserade 
naturvårdsdatabaser 

Nej

Vi arbetar på detta sätt redan idag

SO16b Använda GIS-baserade naturvårdsdatabaser 
och naturvårdsplaner i fysisk planering 

Öka hänsynen till naturvärden i den fysiska planeringen 
genom att ta fram och inarbeta aktuella 
naturvårdsplaner i fysisk planering.

Ja

Arbetet pågår (uppdaterat 
naturvårdsprogram) och rutiner för hur 
hänsyn tas till värdefull natur behöver tas 
fram.

SO17 Skapa blomrika miljöer för pollinerare Skapa blomrika miljöer för pollinerare genom att 
omvandla tätortsnära gräsmarker till slåtterängar.

Ja

Annorlunda skötsel innebär en 
omfördelning av kostander då slåtterängar 
inte är lika skötselintensiva men kräver 
annan utrustning.

SO18 Ta fram kommunala skogspolicys Framtagande av kommunala skogspolicys där biologisk 
mångfald, rekreation, klimatanpassning och 
kulturvärden får en framträdande roll.

Ja
En policy kan tas fram inom befintlig 
verksamhet. Bör ske i dialog.

BK1 Skydda och utveckla tätorters grönområden För de tätorter som kommunen bedömer relevanta 
upprätta grönstrukturstrategi/program som del i 
översiktsplan (ÖP)/ fördjupad översiktsplan (FÖP), eller 
kopplat till översiktsplan (ÖP)/ fördjupad översiktsplan 
(FÖP).

Ja

En grönstrukturplan finns med i planeringen 
inom ramen för ÖP och det finns underlag i 
form av identifierade naturvårdsobjekt, 
ekologiskt särskilt känsliga områden och en 
grönstrukturanalys. 

BK3a Förbättra inomhusmiljön inom skola och 
förskola 

Stärkt egenkontroll samt förebyggande arbete bland 
annat avseende fukt, mögel och ventilation i 
inomhusmiljön i skola och förskola.
Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola - 
kommuner som verksamhetsutövare

Nej

Ej prioriterat då möjlighet att diskutera 
frågan med berörda parter inte funnits.



BK3b Förbättra inomhusmiljön inom skola och 
förskola 

Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola - 
kommuner som tillsynsmyndighet

Nej
Tillsynsen görs redan inom ramen för 
miljötillsynen i kommunen.  

BK4 Ta fram kulturmiljöprogram som underlag i fysisk 
planering
Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form 
av värdefulla  byggnader och bebyggelsemiljöer samt 
platser och landskap ska bevaras, användas och 
utvecklas. Detta kan ske exempelvis genom att ta fram 
ett  aktuellt kulturmiljöprogram eller liknande strategiskt 
underlag, som antas som del av eller kopplas till 
kommunens översiktsplan.

Nej

Inte prioriterat. Finns visst underlag i ÖP

BK5a Främja ekologisk livsmedelskonsumtion Öka andelen ekologiska livsmedel inom offentlig sektor 
genom att öka inköpen av ekologiska livsmedel inom 
kommunerna

Nej
Arbetar redan delvis redan med frågan. 
Ökad andel ekologiskt livsmedel ryms inte 
inom befintlig budget

BK6a Kommuner tar fram arkitekturstrategi Kommuner tar, själva eller tillsammans, fram en 
arkitekturstrategi.

Ja
Arkitekturstrategi är önskvärt, men kräver 
resurser.

BK7a Arbeta med barnperspektivet i fysisk planering Kommuner arbetar med barnperspektivet i ÖP och/eller 
DP på det sätt som passar kommunens processer. 
Länsstyrelsen ger råd inom ramen för hanteringen av 
planärenden

Ja

Stort intresse av att arbeta med frågorna 
gemensamt över sektorerna

BK9a Främja en fysisk planering för minskad 
klimatpåverkan från resor och transporter

Kommuner arbetar aktivt med att minska 
klimatpåverkan från resor och transporter genom sin 
fysiska planering (ÖP, DP och planbesked)

Nej
Frågan haneras inom ramen för energi- och 
klimatstrategin

BK10a Arbeta in riktlinjer i översiktsplan för grön 
infrastruktur, ekosystemtjänster och 
kompensationsåtgärder

Kommuner arbetar in riktlinjer i översiktsplanen för 
bevarande och utveckling av grön infrastruktur, 
ekosystemtjänster och ekologisk kompensation, för att 
stärka biologisk mångfald och klimatanpassning

Ja

Åtgärd som bidrar till kommunens övrga 
styrdokument. Underlag är redan 
framtaget.
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Kommuncontroller Hussain Al-Zubaidi
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Kommunstyrelsen

Intern kontrollplaner 2022 - Särredovisning av valnämnden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna av valnämndens
interna kontrollplan 2022.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Nämnderna ska enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) se till att den interna kontrollen
är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Alla nämnder har en beslutad intern kontrollplan som bygger på risk- och
väsentlighetsanalyser inom följande riskområden: ekonomi, regelverk och verksamhet.

Redovisning av nämndernas fastställda interna kontrollplaner för 2022 godkändes av

kommunfullmäktige vid sammanträde den 2022-02-28. Valnämnden var vid tillfället under

process med att ta fram en intern kontrollplan för 2022. Därmed sker en särredovisning av

valnämndens interna kontrollplan 2022.

Maria Reinholdsson Daniela Ölmunger

Kommunchef Avdelningschef Strategi och
uppföljning
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-05-18

Intern kontrollplan 2022 - Valnämnden

Valnämndens beslut VN § 12, 2022-04-20

Tjänsteutlåtande för för interna kontrollplaner 2022 för samtliga nämnder (ärendenr. KS-

SOU.2020.547)

Beslutet skickas till

För vidare hantering:

Kommuncontroller

För kännedom:

Avdelningschef Strategi och uppföljning

Samtliga sektorchefer

Ärendet

Nämnderna ska enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) se till att den interna kontrollen

är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Alla nämnder

har en beslutad internkontrollplan som bygger på risk- och väsentlighetsanalyser inom

följande riskområden: ekonomi, regelverk och verksamhet. I intern kontrollplan 2022

fokuserar de flesta nämnder på området regelverk, efterlevnad av processer och

dokumenthantering.

Alla nämnder har i sina interna kontrollplaner kontrollmoment för att säkerställa att en

process eller rutin följs och att den är funktionell. Nämnderna har också planerade åtgärder

för att minimera risker eller den påverkan de har på verksamheten.

Redovisning av nämndernas fastställda interna kontrollplaner för 2022 godkändes av

kommunfullmäktige vid sammanträde 2022-02-28. Valnämnden var vid tillfället under

process med att ta fram en intern kontrollplan för 2022. Därmed sker en särredovisning av

valnämndens internkontrollplan 2022 som fastställdes av valnämnden under sammanträde

2022-04-20.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Nämnderna ska enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) se till att den interna kontrollen
är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Riktlinje för intern kontroll Ale kommun (ärendenr. KS.2020.512).
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Beslutets genomförande

Intern kontrollplan för valnämnden 2022 genomförs och följs upp i enlighet med satta datum i

planen samt riktlinje för internkontroll Ale kommun.

Förvaltningens bedömning

Sammanställningen av nämndernas interna kontrollplaner är i sig en del av den interna

styrningen och kontrollen eftersom den ger möjlighet att säkerställa att samtliga nämnder och

styrelser arbetar med riskanalyser på ett systematiskt och samordnat sätt. Den sammanställda

redovisningen i Ale kommun för 2022 ska ge en bild av de riskområden som verksamheterna

bedömer som viktigast att ha fokus på under verksamhetsåret. Förvaltningen bedömer

sammantaget att valnämnden har en systematisk riskbedömning samt hantering av risker.
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1 Inledning 
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2 Årets prioriterade risker 
S

a
n

n
o

li
k
h

e
t 

5 

5 
 

10 
 

15 
 

20 
 

25 
 

4 

4 
 

8 
 

12 
 

16 

 

20 
 

3 

3 
 

6 
 

9 
 

12 
 

15 
 

2 

2 
 

4 
 

6 

 

8 

 

10 
 

1 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

  1 2 3 4 5 

  Konsekvens 

 

Hög (Åtgärdas snarast) Medium (Bör åtgärdas) Totalt: 3 

 

Hög (Åtgärdas snarast) 

Medium (Bör åtgärdas) 

Låg (Kan accepteras) 
 

 Sannolikhet Konsekvens 

5 Mycket sannolikt (Det är mycket sanno-
likt att fel ska uppstå) 

Mycket allvarlig (Konsekvenserna för 
verksamheten skulle vara mycket allvar-
liga) 

4 Sannolikt (Det är sannolikt att fel ska 
uppstå) 

Allvarlig (Konsekvenserna för verksam-
heten skulle vara allvarliga) 

3 Möjligt (Det finns risk för att fel ska 
uppstå) 

Kännbar (Konsekvenserna för verk-
samheten kan vara påtagliga) 

2 Mindre sannolikt (Risken är mycket liten 
att fel ska uppstå) 

Lindrig (Konsekvenserna för verksam-
heten behöver övervägas) 

1 Osannolikt (Risken är praktiskt taget 
obefintlig att fel ska uppstå) 

Försumbar (Konsekvenserna för verk-
samheten är försumbar och kan negli-
geras) 

 

 

Område Process/rutin  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

Verksamhet Genomförande av 
val  

Arbetssätt/rutiner som inte 
är anpassade till en ev. 
pågående pandemi. 

2. Mindre sanno-
likt 

3. Kännbar 6. Bör åtgärdas 

Pandemin påverkar såväl möjligheter att ha mänskliga kontakter som de tekniska förutsättningar i vallo-

2 

1 3 

2 1 
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Område Process/rutin  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

kaler. 

Genomförande av 
röstmottagning  

Misstag görs vid röstmot-
tagning. 

4. Sannolikt 4. Allvarlig 16.Åtgärdas 
snarast 

Att fel väljare prickas av i röstlängden. Att valsedel läggs i fel urna. 

 
En vallokal blir obrukbar 2. Mindre sanno-

likt 
4. Allvarlig 8.Bör åtgärdas 

 Vallokaler kan bli obrukbara på grund av olycka, sabotage vattenläcka eller elavbrott. 
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3 Årets planerade kontroller 

3.1 Genomförande av val 

Risker Kontrollmoment Ansvarig chef Uppföljande kontroll Metod 

 Arbetssätt/rutiner som 
inte är anpassade till en ev. 
pågående pandemi. 

Pandemianpassde arbets-
sätt för genomförande av 
val. 
 
Vad kontrolleras? 
Är processer och arbetssätt 
anpassade till en ev pan-
demi? 
 
Hur sker kontrollen? 
Genomgång av arbetssätt 
och processer. 
 
När utförs kontrollen? 
Löpande med störst fokus 
på augusti - september. 
 
Hur dokumenteras kon-
trollen? 
Uppföljningsrapport intern-
kontroll 2022 
 

Administrativ chef Uppföljande kontroll i 
vallokaler om rutinerna 
efterlevs 

Kartläggning 

Personal från valkansliet besöker samtliga vallokaler 
under valdagen samt under förtidsröstningen.. 

3.2 Genomförande av röstmottagning 

Risker Kontrollmoment Ansvarig chef Uppföljande kontroll Metod 

 Misstag görs vid 
röstmottagning. 

Kontroll av regelefterlevnad 
 
Vad kontrolleras? 
Kontroll av regelefterlev-
nad. Har misstag före-
kommit och dokumenterats 
i protokollet? 
 
Hur sker kontrollen? 
Genomgång av samtliga 
protokoll från vallokalerna. 
 
När utförs kontrollen? 
Under valnatten. 
 
Hur dokumenteras kon-
trollen? 
Dokumenteras i protokollet 
för valnämnden samt i 
uppföljningsrapport intern-
kontroll 2022. 
 

Administrativ chef   

 En vallokal blir obruk-
bar 

Kartläggning av lokaler och 
reservlokaler för röstning. 
 
Vad kontrolleras? 
Att tillräckligt många 
vallokaler samt reservloka-
ler finns. 
 
Hur sker kontrollen? 
Upprättade listor på iord-
ningställda lokaler 
 
När utförs kontrollen? 
Våren 2022 
 
Hur dokumenteras kon-
trollen? 
Dokumenteras i uppfölj-
ningsrapport internkontroll 

Administrativ chef Finns reservlokaler 
tillgängliga? 

Inventering 

Senast den 15 augusti ska det finnas listor med reservlo-
kaler samt rutin för hur dessa kan tas i bruk. 
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Risker Kontrollmoment Ansvarig chef Uppföljande kontroll Metod 

2022 
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4 Årets planerade åtgärder 

4.1 Genomförande av val 

Status Åtgärder Beskrivning Startdatum Slutdatum 

 Ej påbörjad 
Översyn av processer och arbetssätt Processer och arbetssätt ses över utifrån 

smittorisk i samband med pandemin. 
2022-08-01 2022-09-18 

4.2 Genomförande av röstmottagning 

Status Åtgärder Beskrivning Startdatum Slutdatum 

 Ej påbörjad 
Utbildning av röstmottagare Utbildningen baseras på valmyndighetens 

material. Utbildningen är obligatorisk för 
alla röstmottagare. 

2022-08-01 2022-08-31 

 Ej påbörjad 
Tillhandahållande av skriftliga rutiner Skriftliga rutiner tas fram och finns i vallo-

kaler under valdagen. 
2022-08-01 2022-09-18 

 Ej påbörjad 
Telefonkontakter möjliggörs till valkans-
liet. 

Vägledning från valkansliet säkerställs. 2022-08-01 2022-09-18 

 Ej påbörjad 
Identifiering av reservlokaler för röstning. Lämpliga reservlokaler behöver identifieras 

i alla kommundelar. 
2022-01-10 2022-06-17 



   

 

 
Intern kontrollplan 2022, Valnämnden    9(9) 
 

5 Slutsats 



PROTOKOLL
Valnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-20

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

VN § 12 Dnr VN.2022.16

Intern kontrollplan 2022 för valnämnden

Beslut

Valnämnden beslutar att fastställa intern kontrollplan för 2022

Sammanfattning

Nämnder och styrelser ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 § se till
att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten sköts på ett i
övrigt tillfredsställande sätt.

Inför internkontrollplan 2022 har förvaltningen gjort en riskinventering samt
värderat riskerna utifrån sannolikhet och konsekvens.

Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till internkontrollplan för
valnämnden som innehåller de prioriterade riskerna, kontrollmoment med
uppföljande kontroller samt åtgärder som ska minska sannolikheten att risken
inträffar eller lindra konsekvenserna om risken inträffar.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-04-03

Intern kontrollplan

Beslutet skickas till

För vidare hantering:

Kanslichef
Valsamordnare
För kännedom:

Kommuncontroller



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(3)

Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer: KS-SOU.2020.547
Datum: 2022-01-27

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 33 00 kommun@ale.se www.ale.se

Kommunstyrelsen

Interna kontrollplaner 2022 för alla nämnder

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanställningen
av nämndernas internkontrollplaner 2022.

Sammanfattning

Nämnderna ska enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 § se till att den interna kontrollen
är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Alla nämnder har en beslutad internkontrollplan som bygger på risk- och
väsentlighetsanalyser inom följande riskområden: ekonomi, regelverk och verksamhet.

I internkontrollplan 2022 fokuserar de flesta nämnder på området regelverk, efterlevnad av
processer och dokumenthantering.

Alla nämnder har i sina internkontrollplaner kontrollmoment för att säkerställa att en process
eller rutin följs och att den är funktionell. Nämnderna har också planerade åtgärder för att
minimera risker eller den påverkan de har på verksamheten.

Maria Reinholdsson Daniela Ölmunger

Kommunchef Avd. chef strategi och uppföljning



Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-01-27

Intern kontrollplan 2022 - Kommunstyrelsen

Intern kontrollplan 2022 - Kultur- och fritidsnämnden

Intern kontrollplan 2022 - Samhällsbyggnadsnämnden

Intern kontrollplan 2022 - Socialnämnden

Intern kontrollplan 2022 - Servicenämnden

Intern kontrollplan 2022 - Utbildningsnämnden

Intern kontrollplan 2022 - Överförmyndarnämnden

Beslutet skickas till
För vidare hantering:

Kommuncontroller

För kännedom:

Avdelningschef Strategi och uppföljning

Samtliga sektorchefer

Ärendet

Nämnderna ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 § se till att den interna kontrollen
är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Alla nämnder har en beslutad internkontrollplan som bygger på risk- och
väsentlighetsanalyser inom följande riskområden: ekonomi, regelverk och verksamhet.

I internkontrollplan 2022 fokuserar de flesta nämnder på området regelverk, efterlevnad av
processer och dokumenthantering.

Alla nämnder har i sina internkontrollplaner kontrollmoment för att säkerställa att en process
eller rutin följs och att den är funktionell. Nämnderna har också planerade åtgärder för att
minimera risker eller den påverkan de har på verksamheten.

Valnämnden är även i process att ta fram en intern kontrollplan för 2022. Valnämndens
internkontrollplan kommer därmed särredovisas längre fram.

Ekonomisk bedömning

Inga ekonomiska kostnader kopplade till detta beslut. Syftet med intern kontroll är att säkra
en effektiv och rättssäker förvaltning och att undgå allvarliga fel. Detta gäller inte minst den
ekonomiska förvaltningen.

Invånarperspektiv

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



Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 33 00 kommun@ale.se www.ale.se

Hållbarhetsperspektivet

En väl fungerande och ändamålsenlig internkontroll främjar ekonomisk hållbarhet.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Nämnderna ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 § se till att den interna kontrollen
är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Policy för intern kontroll i Ale kommun, KS0006/08

Riktlinjer för intern styrning och kontroll i kommunens nämnder, KS0228/13

Remissyttrande

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

Förvaltningens bedömning

Sammanställningen av nämndernas internkontrollplaner är i sig en del av den interna
styrningen och kontrollen eftersom den ger möjlighet att säkerställa att samtliga nämnder och
styrelser arbetar med riskanalyser på ett systematiskt och samordnat sätt. Den sammanställda
redovisningen i Ale kommun för 2022 ska ge en bild av de riskområden som verksamheterna
bedömer som viktigast att ha fokus på under verksamhetsåret. Samtliga nämnder har även
planerat uppföljande kontroller för att se om en risk har inträffat samt åtgärder för att minska
risker eller den påverkan de kan ha på verksamheten. Förvaltningen bedömer att nämnderna
har en systematisk riskbedömning och hantering och föreslår således kommunfullmäktige att
godkänna sammanställningen av nämndernas intern kontrollplaner 2022.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2022-05-31

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KSau § 16 Dnr KS.2020.229

Översyn av arvodesbestämmelser för förtroendevalda

m.fl. i Ale kommun

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

anta reviderade arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.fl. i Ale kommun,

med ändring att sysselsättningsgrad i procent av heltid samt del av arvodet för

en riksdagsledamot per månad för posterna demokratiberedningens ordförande

och vice ordförande, ska läggas till posterna kommunfullmäktiges ordförande

och 1:e vice ordförande i Bilaga 2 enligt följande:

Kommunfullmäktiges ordförande 33 0,198

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande 22 0,143

Demokratiberedningens ordförande 3 0,018

Demokratiberedningens vice ordförande 2 0,013

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

anta reviderade arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.fl. i Ale kommun,

med ändring att posten valberedningens ordförande stryks från Bilaga 2.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

bestämmelserna ska träda i kraft i samband med ny mandatperiod, för

kommunstyrelsen från och med 1 november 2022, för övriga från och med 1

december 2022 samt för AB Alebyggen från och med årsstämman 2023.

Sammanfattning

Demokratiberedningen utsåg i beslut DB § 3, 2019-04-05 en arbetsgrupp för

översyn av arvodesbestämmelserna. Under arbetets gång remitterades

partierna, men remissen föranledde inga förslag om ändringar i

bestämmelserna. Demokratiberedningen gav 2022-02-28 ett uppdrag till

demokratiberedningens presidium att tillsammans med förvaltningen

återkomma med förslag inom fem områden.

Förslaget handlar om mindre revidering av befintligt regelverk vilket

sammanfattningsvis handlar om följande justeringar:



PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2022-05-31

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

· Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande får ett fast arvode på 0,18

(71 500 x 0,18 = 12 870 kr per månad)

· Bilaga 5 till arvodesbestämmelserna omvandlas från att vara exempel

till att bli en gällande bilaga.

· Demokratiberedningen uppdrog presidiet att återkomma med förslag

om arvodering av gruppledarna samt med förslag om

reseersättningarna. Här finner presidiet inte skäl att föreslå några

förändringar av nuvarande arvodering.

· AB Alebyggen skrivs in i bestämmelserna. Bolaget tillämpar redan

reglerna vilket nu formaliseras.

I övrigt föreslås justeringar av redaktionell karaktär.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår till kommunstyrelsen att inkludera

arvodet för demokratiberedningens ordförande respektive vice ordförande i

arvodet för kommunfullmäktiges ordförande respektive 1:e vice ordförande

samt att arvodet för valberedningens ordförande stryks. För de sammanträden

som valberedningens ordförande leder och för föredragningar i

kommunfullmäktige utgår arvode i enlighet med Bilaga 3-4.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut KS § 63, 2022-05-10

Demokratiberedningens beslut DB § 12, 2022-04-11

Tjänsteutlåtande, 2022-04-05

Reviderade arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.fl. i Ale kommun,

daterade

Demokratiberedningens beslut DB § 11, 2022-02-28

Yrkande

Mikael Berglund (M) lägger fram följande förslag:

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

anta reviderade arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.fl. i Ale kommun,

med ändring att sysselsättningsgrad i procent av heltid samt del av arvodet för

en riksdagsledamot per månad för posterna demokratiberedningens ordförande

och vice ordförande, ska läggas till posterna kommunfullmäktiges ordförande

och 1:e vice ordförande i Bilaga 2 enligt följande:



PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2022-05-31

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges ordförande 33 0,198

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande 22 0,143

Demokratiberedningens ordförande 3 0,018

Demokratiberedningens vice ordförande 2 0,013

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

anta reviderade arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.fl. i Ale kommun,

med ändring att posten valberedningens ordförande stryks från Bilaga 2.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

bestämmelserna ska träda i kraft i samband med ny mandatperiod, för

kommunstyrelsen från och med 1 november 2022, för övriga från och med 1

december 2022 samt för AB Alebyggen från och med årsstämman 2023.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på eget förslag och finner att kommunstyrelsens

arbetsutskott beslutar detsamma.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kanslichef

Löneavdelningen

För kännedom

Gruppledare

Samtliga nämnder

Kommunsekreterare

Nämndsekreterare

Kommunjurist

AB Alebyggen



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-05-10

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 63 Dnr KS.2020.229

Översyn av arvodesbestämmelser för förtroendevalda

m.fl. i Ale kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsens

arbetsutskott med uppdraget att revidera förslaget.

Sammanfattning

Demokratiberedningen utsåg i beslut DB § 3, 2019-04-05 en arbetsgrupp för

översyn av arvodesbestämmelserna. Under arbetets gång remitterades

partierna, men remissen föranledde inga förslag om ändringar i

bestämmelserna. Demokratiberedningen gav 2022-02-28 ett uppdrag till

demokratiberedningens presidium att tillsammans med förvaltningen

återkomma med förslag inom fem områden.

Förslaget handlar om mindre revidering av befintligt regelverk vilket

sammanfattningsvis handlar om följande justeringar:

· Valberedningens ordförande får ett fast arvode på 0,018

(71 500 x 0,018 = 1 287 kr per månad)

· Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande får ett fast arvode på 0,18

(71 500 x 0,18 = 12 870 kr per månad)

· Bilaga 5 till arvodesbestämmelserna omvandlas från att vara exempel

till att bli en gällande bilaga.

· Demokratiberedningen uppdrog presidiet att återkomma med förslag

om arvodering av gruppledarna samt med förslag om

reseersättningarna. Här finner presidiet inte skäl att föreslå några

förändringar av nuvarande arvodering.

· AB Alebyggen skrivs in i bestämmelserna. Bolaget tillämpar redan

reglerna vilket nu formaliseras.

I övrigt föreslås justeringar av redaktionell karaktär.

Beslutsunderlag

Demokratiberedningens beslut DB § 12, 2022-04-11

Tjänsteutlåtande, 2022-04-05



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-05-10

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Reviderade arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.fl. i Ale kommun,

daterade

Demokratiberedningens beslut DB § 11, 2022-02-28

Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar att återremittera ärendet till kommunstyrelsens

arbetsutskott med uppdraget att revidera förslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att kommunstyrelsen

beslutar detsamma.

Beslutet skickas till

För kännedom

Kanslichef



PROTOKOLL
Demokratiberedningen
Sammanträdesdatum: 2022-04-11

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

DB § 12 Dnr KS.2020.229

Översyn av arvodesbestämmelser för förtroendevalda

m.fl. i Ale kommun

Beslut

Demokratiberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta

reviderade arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.fl. i Ale kommun.

Demokratiberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

bestämmelserna ska träda i kraft i samband med ny mandatperiod, för

kommunstyrelsen från och med 1 november 2022, för övriga från och med 1

december 2022 samt för AB Alebyggen från och med årsstämman 2023.

Sammanfattning

Demokratiberedningen utsåg 2019-04-05 § 3 en arbetsgrupp för rubricerad

översyn. Under arbetets gång remitterades partierna, men remissen föranledde

inga förslag om ändringar i bestämmelserna. Demokratiberedningen gav 2022-

02-28 ett uppdrag till demokratiberedningens presidium att tillsammans med

förvaltningen återkomma med förslag inom fem områden.

Det föreligger ett förslag om smärre revideringar av befintligt regelverk.

I sammanfattning föreslås följande justeringar:

Valberedningens ordförande får ett fast arvode på 0,018 (71 500 x 0,018 =1

287 kr per månad)

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande får ett fast arvode på 0,18 (71 500 x

0,18 = 12 870 kr per månad)

Bilaga 5 till arvodesbestämmelserna omvandlas från att vara exempel till att bli

en gällande bilaga.

Demokratiberedningen uppdrog presidiet att återkomma med förslag om

arvodering av gruppledarna samt med förslag om reseersättningarna. Här

finner presidiet inte skäl att föreslå några förändringar av nuvarande

arvodering.

AB Alebyggen skrivs in i bestämmelserna. Bolaget tillämpar av hävd reglerna,

vilket nu formaliseras.

I övrigt genomförs justeringar av redaktionell karaktär.



PROTOKOLL
Demokratiberedningen
Sammanträdesdatum: 2022-04-11

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-04-05

Reviderade arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.fl. i Ale kommun,

daterade 2022-04-05

Demokratiberedningen § 11 2022-02-28

Yrkande

Lars Kopp (M) yrkar att följande tillägg ska göras under rubrik 2.4.2

I delägda bolag där bolaget ej står för reseersättning utgår reseersättning från
Ale kommun.

Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner
demokratiberedningen besluta i enlighet med detsamma.

Beslutet skickas till

För vidare hantering:

Författningssamlingen/styrdokument
Kanslichef
Löneenheten
För kännedom:

Gruppledarna
Samtliga nämnder
Kommunsekreterare
Nämndsekreterare
Kommunjurist
AB Alebyggen



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(3)

Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS.2020.229
Datum: 2022-04-05

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

Demokratiberedningen

Översyn av arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.fl. i Ale

kommun

Förslag till beslut

Demokratiberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade

arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.fl. i Ale kommun.

Demokratiberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bestämmelserna ska träda

i kraft i samband med ny mandatperiod, för kommunstyrelsen från och med 1 november

2022, för övriga från och med 1 december 2022 samt för AB Alebyggen från och med

årsstämman 2023.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Demokratiberedningen utsåg 2019-04-05 § 3 en arbetsgrupp för rubricerad översyn. Under

arbetets gång remitterades partierna, men remissen föranledde inga förslag om ändringar i

bestämmelserna. Demokratiberedningen gav 2022-02-28 ett uppdrag till

demokratiberedningens presidium att tillsammans med förvaltningen återkomma med förslag

inom fem områden.

Det föreligger ett förslag om smärre revideringar av befintligt regelverk.

I sammanfattning föreslås följande justeringar:

Valberedningens ordförande får ett fast arvode på 0,018 (71 500 x 0,018 =1 287 kr per

månad)

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande får ett fast arvode på 0,18 (71 500 x 0,18 = 12 870 kr

per månad)

Bilaga 5 till arvodesbestämmelserna omvandlas från att vara exempel till att bli en gällande

bilaga.

Demokratiberedningen uppdrog presidiet att återkomma med förslag om arvodering av

gruppledarna samt med förslag om reseersättningarna. Här finner presidiet inte skäl att föreslå

några förändringar av nuvarande arvodering.
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AB Alebyggen skrivs in i bestämmelserna. Bolaget tillämpar av hävd reglerna, vilket nu

formaliseras.

I övrigt genomförs justeringar av redaktionell karaktär.

Claes-Anders Bengtsson Elaine Björkman

Ordförande Vice ordförande

Demokratiberedningen Demokratiberedningen

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-04-05

Reviderade arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.fl. i Ale kommun, daterade 2022-04-

05

Demokratiberedningen § 11 2022-02-28

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Författningssamlingen/styrdokument
Kanslichef
Löneenheten
För kännedom:

Gruppledarna
Samtliga nämnder
Kommunsekreterare
Nämndsekreterare
Kommunjurist
AB Alebyggen

Ärendet

Sedan 2015 gäller förevarande arvodesbestämmelser för förtroendevalda med flera i Ale

kommun. Bestämmelserna har reviderats vid ett flertal tillfällen men i grunden är

bestämmelserna fortfarande såpass bra att en revidering har befinnits tillräcklig.
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Ekonomisk bedömning

Förevarande justering av bestämmelserna innebär en smärre utökning.

För valberedningens ordförande bedöms utökningen till 22 tkr årligen och för

kommunstyrelsens 2:e vice ordförande bedöms utökningen till 37 tkr. Sammantaget alltså en

ökad kostnad med 59 tkr per år. Samtidigt förtydligas vad som ingår i ett fast arvode, vilket

kan leda till att kostnaderna sjunkt något där.

Invånarperspektiv

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

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

I kommunallagens 4 kapitel anges att kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för

ersättning till de förtroendevalda.

Remissyttrande

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

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Bestämmelserna kommer att verkställas i takt med att den nya mandatperioden infaller.

För kommunstyrelsen den 1 november 2022, för övriga nämnder den 1 december 2022 samt

för AB Alebyggen i samband med årsstämman 2023.



 
 
 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 

 

Arvodesbestämmelser för 
förtroendevalda m fl i Ale kommun 

 
Antagna av kommunfullmäktige 2015-06-15, § 101 

 
Ändrade av kommunfullmäktige 2016-12-19, § 249 

 
Ändrade av kommunfullmäktige 2018-06-18, § 109 

Diarienummer KS.2017.410 
Ändringarna träder i kraft vid olika datum mellan den 1 juli 2018 och den 1 januari 2019, se fullmäktiges protokoll. 

 
Ändrade av kommunfullmäktige 2018-12-17, § 228 

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

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

Ändrade av kommunfullmäktige 2019-12-16, § 207 
Diarienummer KS.2019.159 

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2020. 
 

Ändrade av kommunfullmäktige 2022-MM-DD, § XXX 
Diarienummer KS.2020.229 

Ändringarna träder i kraft den 1 november 2022 för kommunstyrelsen samt den 1 december för övriga nämnder. För AB Alebyggen 
träder bestämmelserna i kraft efter beslut på årsstämma 2023.  

 
  



 
 
 

 

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m fl i 
Ale kommun 
 
1. Allmänna bestämmelser 

1.1 Uppdrag som omfattas 

Dessa arvodesbestämmelser gäller för förtroendevalda i Ale kommun inklusive styrelsen i AB 
Alebyggen samt de som innehar ett uppdrag upptaget i bilaga 4. 

1.2 Definitioner 

I dessa arvodesbestämmelser avses med 
arvode ersättning för fullgörande av ett uppdrag 
ersättning ersättning för kostnader eller förlorade förmåner vid fullgörande av ett uppdrag 
förtroendevald ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar 
samt revisorer och till kommunfullmäktige anmälda politiskt sakkunniga 
nämnd kommunens styrelser och nämnder 
SGI sjukpenninggrundande inkomst per timma enligt försäkringskassans beräkningsgrunder 

2. Ersättningar för kostnader i samband med fullgörande av uppdrag 

Förtroendevalda har i vissa fall rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorad 
pensionsförmån, förlorad semesterförmån, rese- och traktamentsersättning samt ersättning för 
barntillsyn förorsakade av förtroendeuppdrag för Ale kommun. 

Föredragande i fullmäktige eller nämnd som erhåller övrigt arvode med stöd av bilaga 4, ska vid 
tillämpningen av avsnitt 2 jämställas med förtroendevald med rätt till sammanträdesarvode. 
Arvoderade för övriga uppdrag upptagna i bilaga 4 har endast rätt till ersättningar  för kostnader 
förorsakade av uppdraget om detta är angivet i avsnitt 2.4 (rese- och traktamentsersättning).  

2.1 Förlorad arbetsinkomst m m 

2.1.1 Årsarvoderade med en sysselsättningsgrad på 100 procent 

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

2.1.2 Årsarvoderade med en sysselsättningsgrad på mellan 40 och 99 procent 

Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad på mellan 40 och 99 procent har inte rätt till 
ersättning för förlorad arbetsinkomst för uppdrag som omfattas av årsarvode. Erhåller den 
årsarvoderade sammanträdesarvode för annat uppdrag, har han eller hon rätt till ersättning för 
förlorad arbetsinkomst i samband med detta uppdrag i enlighet med vad som gäller för övriga 
förtroendevalda enligt avsnitt 2.1.3. 

  



 
 
 

 

2.1.3 Övriga förtroendevalda 

Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad under 40 procent och förtroendevalda med 
sammanträdesarvode har för dessa uppdrag rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst m m i 
följande fall. 

1. Förtroendevalda som är anställda eller egna företagare har rätt till ersättning för förlorad 
arbetsinkomst som kan styrkas. Den förlorade arbetsinkomsten ska beräknas efter hur 
många timmar en förtroendevald inte har kunnat arbeta och beräknas på samma sätt som 
SGI, men utan tillämpning av bestämmelserna om tak för SGI. 

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

3. I det fall förtroendevald bryter föräldraledighet för att fullgöra sitt förtroendeuppdrag så 
skall ersättning betalas ut baserad på arbetsinkomsten från den tjänst som den 
förtroendevalde är föräldraledig ifrån. 

I kommunen anställd, som på sin ordinarie arbetstid fullgör sitt förtroendeuppdrag, är berättigad 
till ledighet med bibehållna löneförmåner och har då inte rätt till ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. 

Rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst avser den faktiska arbetstid som den förtroendevalda 
har gått miste om. Detta innebär att ersättning kan utges för förlorad arbetsinkomst till följd av 
arbetstidslagens föreskrifter om nattvila.  

Ersättning för förlorad arbetsinkomst m m utges med ett belopp per timme om högst 0,006 av vid 
varje tid gällande månadsarvode för en riksdagsman. 

2.2 Förlorad pensionsförmån 

Den som har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst m m enligt avsnitt 2.1.2 eller 2.1.3 har 
rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån när de fullgör uppdrag för vilka ersättning för 
förlorad arbetsinkomst m m utges. Ersättningen utges kalenderårsvis i efterskott och beräknas som 
4,5 procent av den förtroendevaldas sammanlagda ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

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

Ersättningsberättigad vars förlorade pensionsförmån är större än schablonen, har rätt till ersättning 
med verklig förlust i stället för med schablonen, om den ersättningsberättigade kan styrka den 
verkliga förlustens storlek, dock maximalt med 30 procent av den ersättningsberättigades 
sammanlagda ersättning för förlorad arbetsinkomst. Av punkten 5.4 framgår att ansökan ska göras 
inom viss tid. 

Motsvarande ersättning till förtroendevald i annan ålder utges om den förtroendevalde kan styrka 
att han eller hon har haft en verklig förlust. Av punkten 5.4 framgår att ansökan ska göras inom 
viss tid. 

  



 
 
 

 

2.3 Förlorad semesterförmån 

Den som har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst m m enligt avsnitt 2.1.2 eller 2.1.3 har 
rätt till ersättning för förlorad semesterförmån som kan styrkas när de fullgör uppdrag för vilka 
ersättning för förlorad arbetsinkomst m m utges. Detta gäller dock inte om förlorad 
semesterförmån är inräknad i underlaget för framräkning av förlorad arbetsinkomst. 

Ersättning för förlorad semesterförmån utges kalenderårsvis i efterskott. Om den förlorade 
förmånen består i förlorade semesterdagar beräknas ersättningen utifrån antalet förlorade 
semesterdagar värderade som den lön den förtroendevalda hade erhållit från aktuell arbetsgivare 
för motsvarande antal arbetsdagar. Består den förlorade semesterförmånen i ett förlorat belopp 
utgår ersättning med det beloppet. 

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

2.4 Rese- och traktamentsersättning 

2.4.1 Sammanträde eller förrättning inom Ale kommun 

Förtroendevald som har resekostnader vid sammanträde och vid förrättning inom kommunen, har 
rätt till ersättning enligt samma villkor som gäller för kommunens anställda i allmänhet, om inte 
annat är särskilt föreskrivet. Detsamma gäller den som har övrigt arvode för uppdrag som grupp-
ledare, föredragande i fullmäktige eller nämnd, ordförande, 1:e vice ordförande eller 2:e vice ord-
förande för ortsutvecklingsmöte samt ordförande, vice ordförande, ledamot eller ersättare i kom-
munala pensionärsrådet eller rådet för funktionshinderfrågor i Ale enligt avsnitt 3.3 och bilaga 4. 

Ersättning ska utges om avståndet mellan bostaden (eller i förkommande fall ordinarie arbetsplats) 
och sammanträdesstället (eller platsen för en förrättning) överstiger 3 km. 

Har privat periodbiljett (dygns-,månads- eller årsbiljett)) på Västtrafik använts utges ersättning med 
ett schablonbelopp om 20 kr för ersättningsberättigad resa (enkelresa), om inte en ersättning med 
schablonbeloppet medför att högre ersättning skulle komma att utges än vad den 
ersättningsberättigade har köpt biljetten för. Ersättning ska i så fall utges med ett belopp som är så 
stort att den sammanlagda ersättningen som utges för periodbiljetten motsvarar vad den 
ersättningsberättigade har betalat för periodbiljetten. 

2.4.2 Sammanträde eller förrättning utom Ale kommun 

Förtroendevalda som har resekostnader vid sammanträde eller förrättning utom kommunen har 
rätt till ersättning för resekostnaderna och traktamente enligt samma villkor som gäller för 
kommunens anställda i allmänhet, om inte annat är särskilt föreskrivet. Detsamma gäller den som 
har övrigt arvode för uppdrag som gruppledare, föredragande i fullmäktige eller nämnd, 
ordförande, 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande för ortsutvecklingsmöte samt ordförande, 
vice ordförande, ledamot eller ersättare i kommunala pensionärsrådet eller rådet för 
funktionshinderfrågor i Ale enligt avsnitt 3.3 och bilaga 4. 

I delägda bolag där bolaget ej står för reseersättning utgår reseersättning från Ale 
kommun.Traktamente ska utges om förrättning skett mer än 50 km (närmaste färdväg) från 
antingen den förtroendevaldas arbetsplats eller den förtroendevaldas bostad. 



 
 
 

 

Har privat periodbiljett (dygns-, månads- eller årsbiljett) på Västtrafik använts utges ersättning med 
20 kr för ersättningsberättigad resa, dock maximalt vad biljetten har kostat att köpa. 

2.4.3 Resekostnader i övriga fall 

Förtroendevald som har funktionshinder har rätt till ersättning för resekostnader även i andra fall 
än vad som framgår av punkterna 2.4.1 och 2.4.2. Ersättning för resekostnader utges om den 
förtroendevaldas funktionshinder medför att han eller hon annars inte kan delta i ett sammanträde 
eller i en förrättning. Ersättning utges för billigaste transportsätt som är möjligt att välja i det 
enskilda fallet. Detsamma gäller den som har övrigt arvode för uppdrag som gruppledare, 
föredragande i fullmäktige eller nämnd, ordförande, 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande 
för ortsutvecklingsmöte samt ordförande, vice ordförande, ledamot eller ersättare i kommunala 
pensionärsrådet eller rådet för funktionshinderfrågor i Ale enligt avsnitt 3.3 och bilaga 4. 

2.4.4 Gemensamma bestämmelser för reseersättningar och traktamenten 

Resa som inte sker med Västtrafik, färdtjänst eller eget transportmedel bör beställas genom 
kommunens reseleverantör. Blir resa inställd, ska den förtroendevalda eller ersättningsberättigad 
rådsmedlem som har beställt resan se till att den avbokas så snart det är möjligt. 

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

2.5 Ersättning för barntillsyn 

2.5.1 Årsarvoderade med en sysselsättningsgrad på 100 procent 

Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad på 100 procent har inte rätt till ersättning för 
barntillsyn. 

2.5.2 Årsarvoderade med en sysselsättningsgrad på mellan 40 och 99 procent 

Årsarvoderade för förtroendeuppdrag omfattande en sysselsättningsgrad på mellan 40 och 99 
procent har inte rätt till ersättning för barntillsyn för det uppdrag som omfattas av årsarvode. 
Erhåller den årsarvoderade sammanträdesarvode för annat uppdrag, har han eller hon rätt till 
ersättning för barntillsyn i samband med detta uppdrag enligt vad som gäller övriga 
förtroendevalda enligt avsnitt 2.5.3. 

2.5.3 Övriga förtroendevalda 

Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad under 40 procent och förtroendevalda med 
sammanträdesarvode har rätt till ersättning för kostnader för barntillsyn som uppkommer när de 
fullgör dessa uppdrag, i vilket ingår ett gruppmöte per nämnd eller motsvarande. Ersättning för 
styrkta kostnader utges för tillsyn av barn, om barnet inte har fyllt 12 år och ingår i den 
förtroendevaldas familj. Ersättning utges inte för tillsyn som ingår i ordinarie tillsyn av barnet. 

Ersättning utges med max 200 kr i timmen exklusive RUT-avdrag. 

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

2.6 Gemensamma bestämmelser för ersättningar 

Vid ett inställt planerat sammanträde har förtroendevald rätt till ersättning för förlorad 
arbetsinkomst, förlorad pensionsförmån och förlorad semesterförmån i enlighet med punkterna 



 
 
 

 

2.1-2.3, om sammanträdet ställs in senare än två veckor före sammanträdet och den 
förtroendevalda inte har möjlighet att gå i tjänst i sin ordinarie verksamhet.  

Vid ett inställt planerat sammanträde har förtroendevald och ersättningsberättigad rådsmedlem rätt 
till rese- och traktamentsersättning enligt punkten 2.4, om sammanträdet ställs in senare än en dag 
före sammanträdet och den förtroendevalda inte har nåtts av informationen om att sammanträdet 
är inställt och i onödan har företagit en resa till sammanträdet.  

Vid ett inställt planerat sammanträde har förtroendevald rätt till ersättning för barntillsyn i enlighet 
med punkten 2.5, om sammanträdet ställs in senare än en dag före sammanträdet och den 
förtroendevalda inte har möjlighet att avboka planerad barntillsyn utan ersättningsskyldighet.  

3 Arvoden 

3.1  Årsarvoden 

3.1.1 Årsarvoden vid en sysselsättningsgrad på 40 procent eller mer 
Innehavare av förtroendeuppdrag upptagna i bilaga 1 har rätt till arvode med i bilagan angiven del 
av vid varje tid gällande arvode för en riksdagsledamot. 

Förtroendevalds beräknade sysselsättningsgrad framgår av bilagan. 

3.1.2 Årsarvoden vid en sysselsättningsgrad som är lägre än 40 procent 

Innehavare av förtroendeuppdrag upptagna i bilaga 2 har rätt till arvode med i bilagan angiven del 
av vid varje tid gällande arvode för en riksdagsledamot. 

Förtroendevalds beräknade sysselsättningsgrad framgår av bilagan. 

3.1.3 Gemensamma bestämmelser för årsarvoden 

Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad om 100 procent (heltid) har inte rätt till 
ytterligare arvode från kommunen. 

För uppdrag inom den nämnd som ett årsarvode utgår för, har årsarvoderad med en beräknad 
sysselsättningsgrad under 100 procent utöver årsarvodet endast rätt till annat arvode 
(tilläggsarvode) vid särskilda och avgränsade uppdrag som har beslutats av kommunstyrelsen. 
Beslut om tilläggsarvode ska innehålla orsaken till varför arvodet utges, arvodets storlek och 
tidsperioden under vilken arvodet utges. För ett tilläggsarvode gäller de bestämmelser som gäller 
för den förtroendevaldas årsarvoderade uppdrag, dock ska inte den beräknade 
sysselsättningsgraden ändras. 

Årsarvodet omfattar i övrigt all nedlagd tid inom nämndens verksamhetsområde, vilket innebär att 
årsarvoderad inte har rätt till ytterligare arvode från egen nämnd. 

Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad under 100 procent har rätt till 
sammanträdesarvode enligt avsnitt 3.2 för uppdrag i annan nämnd än den som årsarvode erhålls 
ifrån eller för uppdrag beslutat av annan nämnd än den som årsarvode erhålls ifrån. 



 
 
 

 

Årsarvoderade ska rapportera från sitt deltagande i kurser och konferenser vid närmast följande 
sammanträde med egen nämnd. 

Bilaga 5 innehåller en förteckning över vilka uppgifter som ingår i ett fast arvode. exempel på vad 
ett uppdrag kan innehålla. 

Utses flera förtroendevalda till olika delar av ett årsarvoderat uppdrag, ska kommunstyrelsen 
bestämma hur uppdragens beräknade sysselsättningsgrad ska fördelas mellan dem och bestämma 
arvoden för de förtroendevaldas uppdrag. Vid bestämmandet av arvoden ska beaktas att 
kommunens sammanlagda kostnader inte blir större än om en förtroendevald hade innehaft hela 
uppdraget. 

Om ett uppdrag, som enligt bilaga 5 är ett exempel på vad som ingår i ett uppdrag för en 
årsarvoderad förtroendevald, inte ingår i den förtroendevaldas uppdrag och det icke ingående 
uppdraget kan förväntas påverka sysselsättningsgraden i icke obetydlig omfattning, ska 
kommunstyrelsen bestämma det årsarvoderade uppdragets arvode och beräknade 
sysselsättningsgrad. Förtroendevald som utses till det icke ingående uppdraget erhåller årsarvode 
eller sammanträdesarvode i enlighet med dessa bestämmelser. 

Utses en förtroendevald till flera årsarvoderade uppdrag har den förtroendevalda rätt till summan 
av årsarvodena, dock max för en beräknad sysselsättningsgrad om 100 procent (heltid). Överstiger 
den beräknade sysselsättningsgraden 100 procent, ska de högst betalda arvodena utges i första 
hand. Utgör eller överstiger den sammanlagda beräknade sysselsättningsgraden 40 procent och har 
något av de ingående uppdragen en beräknad sysselsättningsgrad under 40 procent, ska 
kommunstyrelsen bestämma arvodet för den förtroendevaldas uppdrag. Vid bestämmandet av 
arvodet ska beaktas att rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst m m upphör för uppdrag 
med en beräknad sysselsättningsgrad om 40 procent eller mer. 

Om årsarvoderad är sjuk bibehåller han eller hon årsarvodet under 2 månader. Ersättare erhåller 
årsarvode från och med den tredje månaden. Vid frånvaro på annan grund än sjukdom, bestämmer 
kommunstyrelsen om ersättning till den årsarvoderade och ersättare. 

3.2 Sammanträdesarvoden 

Innehavare av förtroendeuppdrag upptagna i bilaga 3 har rätt till sammanträdesarvode för varje 
påbörjad timma ett sammanträde pågår med ett belopp som motsvarar i bilagan angiven del av vid 
varje tid gällande månadsarvode för en riksdagsledamot.  

 
För förtroendevalds deltagande i sammanträde per telefon eller motsvarande tekniskt system utges 
dock inte något arvode, om inte sammanträdet pågår mer än en timma. 
 
Förtroendevald som under samma dygn deltar i ett eller flera sammanträden som pågår mindre än 
sammanlagt 5 timmar utges ett arvode för 5 timmar. 
 
Sammanträdesarvode utges för deltagande i sammanträde och på förhand beslutad eller i efterhand 
godkänd förrättning. För deltagande i kurs eller konferens utgår halvt sammanträdesarvode. 
Sammanträdesarvodet utgör ersättning för inläsning, sammanträde och justering av protokoll.  



 
 
 

 

 
Sammanträde och förrättning ska anses pågå från den tid som mötet börjar till den tid det slutar. 
Tiden för lunch anses ingå i sammanträdestiden om mötet avbryts för lunch och därefter 
fortsätter. Detsamma gäller vid annan kortare ajournering.  
 
För valberedning i anslutning till fullmäktigesammanträde utgår inte sammanträdesarvode.  
 
Inställelsetid och gruppmöte ersätts inte, med undantag för gruppmöte i direkt anslutning till 
arvoderat fullmäktige- eller nämndsammanträde. Sammanträdesarvode utges i dessa fall som om 
sammanträdet och gruppmötet vore ett sammanträde, om den förtroendevalda i samband med 
ifyllande av uppgifter om arvodesunderlag till mötets sekreterare även fyller i den tid han eller hon 
varit närvarande på anslutande gruppmöte. 
 
Av punkten 5.4 framgår att ansökan om arvode för förrättning ska göras inom viss tid. 

3.3 Övriga arvoden 

3.3.1. Gruppledare 

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

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

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

Gruppledares kommunala uppgifter framgår av arbetsordning för Ale kommunfullmäktige. 

3.3.2. Särskilda uppdrag 

Innehavare av andra uppdrag upptagna i bilaga 4 än gruppledare, har rätt till arvode från 
kommunen för den i bilagan angivna tiden och med ett belopp som motsvarar i bilagan angiven 
del av vid varje tid gällande månadsarvode för en riksdagsledamot. 

För ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare i kommunala pensionärsrådet och rådet 
för funktionshinderfrågor i Ale, vilka inte har utsetts av ett kommunalt organ gäller följande. 

1. Arvode utges för deltagande i rådens sammanträden. För deltagande i kurs eller konferens 
beslutat av rådet utgår halvt timarvode. Arvodet utgör ersättning för inläsning, 
sammanträde och justering av protokoll.  

2. Sammanträde ska anses pågå från den tid som sammanträdet börjar till den tid det slutar. 
Tiden för lunch anses ingå i sammanträdestiden om sammanträdet avbryts för lunch och 
därefter fortsätter. Detsamma gäller vid annan kortare ajournering.  

3. Inställelsetid ersätts inte. 



 
 
 

 

4. För deltagande i sammanträde per telefon eller motsvarande tekniskt system utges dock 
inte något arvode, om inte sammanträdet pågår mer än en timma. 

5. För sammanträde som pågår mindre än 5 timmar utges ett arvode för 5 timmar. 
 
Av punkten 5.4 framgår att ansökan ska göras inom viss tid. 

4 Pension 

Att förtroendevald i vissa fall har rätt till pension framgår av särskilda bestämmelser. 

5 Gemensamma bestämmelser 

5.1 Tak för arvode och ersättningar 

Förtroendevalda med en beräknad sysselsättningsgrad under 100 procent har inte rätt till arvoden 
och ersättningar till ett sammanlagt månadsbelopp överstigande vid varje tid gällande 
månadsarvode för kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. I ersättningar ska dock inte inräknas 
rese- och traktamentesersättningar enligt avsnitt 2.4. 

5.2 Utbetalning av arvoden och ersättningar 

Årsarvoden och sammanträdesarvoden för kommunala sammanträden utbetalas utan särskilt 
yrkande. Sammanträdets sekreterare för deltagarförteckning och närvarotid för deltagare. Det 
ankommer på sammanträdets sekreterare att inge underlag för utbetalning av sammanträdesarvode 
för kommunala sammanträden. Detsamma gäller övrigt arvode för ordförande, förste vice 
ordförande och andre vice ordförande för ortsutvecklingsmöte samt ordförande, vice ordförande, 
ledamot eller ersättare i kommunala pensionärsrådet eller rådet för funktionshinderfrågor i Ale 
enligt avsnitt 3.3.2 och bilaga 4. 

Ersättningsberättigad som erhåller sammanträdesarvode eller övrigt arvode, ska vid sammanträdet 
till sekreteraren anmäla om han eller hon  

1. har deltagit eller avser att delta i annat kommunalt möte samma dag för vilket 
sammanträdesarvode utges genom att ange aktuellt eller aktuella möten eller 

2. har deltagit i gruppmöte i anslutning till fullmäktige- eller nämndsammanträde (avsnitt 3.2 
om sammanträdesarvode) genom att ange klockslagen mellan vilka gruppmötet pågick, 

Den ersättningsberättigade ska bestyrka uppgifterna med sin namnteckning eller signatur. 

Sammanträdesarvoden för förrättningar, andra övriga arvoden och ersättningar utbetalas efter 
yrkande från den förtroendevalda eller annan berättigad. Metod för ansökan om ersättningar, på 
papper eller digitalt, anges av kommunstyrelsens kansli. Särskild blankett för ansökan om 
ersättningar ska användas för att framställa yrkanden. Ifylld blankett överlämnas till berörd nämnds 
sekreterare eller annan som utsetts att ta emot dem. Yrkande om ersättning för förlorad 
arbetsinkomst eller för resekostnader får i stället framställas på sekreterarens underlag för 
utbetalning av sammanträdesarvode om sekreteraren medger det. 

Den som yrkar ersättning för resekostnader ska vid resa  
1. med privat bil ange kilometerantal för ersättningsberättigad resa. 
2. med Västtrafik med periodbiljett (dygns-, månads- eller årsbiljett) i stället ange den 

ersättning den förtroendevalda har rätt till enligt avsnitt 2.4 eller 



 
 
 

 

3. med Västtrafik med annan biljettyp ange använd biljettyp och ange kostnaden för biljetten. 
Den ersättningsberättigade ska bestyrka uppgifterna med sin namnteckning eller signatur. 

Den som yrkar ersättning för förlorad arbetsinkomst ska ange antal timmar inkomstbortfall den 
arvodesberättigade aktiviteten har förorsakat. Den ersättningsberättigade ska bestyrka uppgiften 
med sin namnteckning eller signatur. 

Om förberedande ortsutvecklingsmöte eller annat sammanträde eller möte hålls utan att 
sekreterare finns närvarande, ansvarar ordföranden för att sekreterarens uppgifter enligt dessa 
arvodesbestämmelser fullgörs. 

Kommunstyrelsen får bestämma att deltagarförteckning, närvarotid, underlag för utbetalning och 
blankett för särskilt yrkande får föras digitalt eller ersättas med ett digitalt förfarande. 

Årsarvode utbetalas med 1/12 per månad den månad arvodet avser. Övriga arvoden och 
ersättningar utbetalas en gång per månad i samband med kommunens ordinarie löneutbetalning 
senast månaden efter det ett yrkande om ersättning har inkommit till kommunen. Utbetalning i 
annan ordning får beslutas av kommunstyrelsen.  

5.3 Uppgiftsskyldighet 

5.3.1 Arbetsinkomsts storlek 

För att erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst, ska den förtroendevalda till 
personalavdelningen i Ale kommun lämna ett intyg utvisande sin inkomst. 

1. För anställd ska intyget vara utfärdat av arbetsgivare. 

2. För företagare ska intyget vara utfärdat av försäkringskassan. Intyget ska vara baserat på 
modellen SGI. 

3. För arbetslös ska intyget vara utfärdat av arbetslöshetskassa eller myndighet. 

Förtroendevald ska lämna intyg på arbetsinkomstens storlek årligen och vid förändringar av 
inkomst. 

5.3.2 Reseersättning och ersättning för barntillsyn 

För att erhålla reseersättning (avsnitt 2.4) ska den ersättningsberättigad styrka utlägg med kvitton, 
om inte utlägget avser resa med privat bil eller med Västtrafik. Erfordras kvitton ska dessa bifogas 
yrkandet om ersättning. 

För att erhålla ersättning för barntillsyn (avsnitt 2.5) ska den ersättningsberättigade styrka utlägg 
med kvitton som ska bifogas ett yrkande. 

5.3.3 Övriga uppgifter 

Förtroendevald ska kunna styrka övriga uppgifter som krävs för att kunna avgöra om den 
förtroendevalda har rätt till ersättning. 

Om kommunstyrelsen begär att sådan uppgift styrks, ska den förtroendevalda styrka uppgiften. 
Intill dess att detta skett ska någon ersättning inte utbetalas. 



 
 
 

 

 
5.4 Preskriptionsregler 

Yrkande om sammanträdesarvode för förrättning enligt punkten 3.2, övriga arvoden enligt 
punkten 3.3.2, ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt punkten 2.1, rese- och 
traktamentsersättning enligt punkten 2.4 och ersättning för barntillsyn enligt punkten 2.5 ska 
lämnas in senast 6 månader efter dagen för förrättningen eller sammanträdet till vilket arvodet, 
förlusten respektive kostnaden hänför sig.  

Yrkande om förlorad pensionsförmån enligt punkten 2.2 eller förlorad semesterförmån enligt 
punkten 2.3 ska lämnas in till kommunen senast kalenderåret efter det år förlusten har uppkommit. 

Har yrkande om ersättning eller arvode inkommit efter föreskriven tid, har rätten till ersättning 
förfallit och ersättningen utbetalas inte. Kommunstyrelsen får om den förtroendevalda har haft 
beaktansvärda skäl för förseningen besluta att ersättningen ändå ska utbetalas. 

6 Tolkning av arvodesbestämmelser 

Kommunstyrelsen ansvarar för tolkning och tillämpning av dessa arvodesbestämmelser. 

7 Övergångsbestämmelser m m 

Dessa arvodesbestämmelser träder i kraft den 1 juli 2015, då tidigare arvodesbestämmelser upphör 
att gälla. 

Tidigare bestämmelser ska dock fortsätta att gälla för arvoden, pensioner och ersättningar 
inarbetade före ikraftträdandet. 

För revisionens ordförande och vice ordförande ska i stället de nya bestämmelserna tillämpas 
retroaktivt från och med den 1 januari 2015. 

För årsarvoderade som för annat uppdrag har erhållit sammanträdesarvode ska i stället de nya 
bestämmelsernas regler om rätt till ersättning tillämpas retroaktivt från och med de nu upphävda 
arvodesbestämmelsernas ikraftträdande. Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst och 
ersättning för barntillsyn avseende tiden före den 1 juli 2015 ska lämnas till kommunen senast den 
31 december 2015 i stället för vad som anges i avsnitt 5.4 första stycket. 



 
 
 

 

Bilaga 1 
 

Förteckning över förtroendeuppdrag med en sysselsättningsgrad 
motsvarande 40 procent eller mer 
 

Förtroendeuppdrag Syssel-
sättnings-
grad i 
procent 
av heltid 

Del av arvodet för en 
riksdagsledamot per 
månad 

Kommunstyrelsens ordförande 100 0,90 

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 100 0,80 

Utbildningsnämndens ordförande 50 0,40 

Utbildningsnämndens 1:e vice ordförande 40 0,30 

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens 
ordförande 

65 0,55 

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens 
1:e vice ordförande 

52,5 0,47 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande 50 0,40 

Samhällsbyggnadsnämndens 1:e vice 
ordförande 

40 0,30 

Politisk sakkunnig1 X2 0,008 per procent av 
heltid i 
sysselsättningsgrad 

_____ 
1 Gäller sakkunnig som uppfyller förutsättningarna i 54 a och 54 b §§ allmän stadga för styrelser och nämnder i 
Ale kommun och som har en sysselsättningsgrad motsvarande 40 procent av heltid eller mer. Om 
sysselsättningsgraden för en sakkunnig har bestämts till under 40 procent, framgår i stället arvodet av bilaga 2. 
2 Hur sysselsättningsgraden bestäms framgår av 54 c § allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale kommun.  

 



 
 
 

 

Bilaga 2 
 
Förteckning över förtroendeuppdrag med en sysselsättningsgrad 
motsvarande mindre än 40 procent 

 
Förtroendeuppdrag Syssel-

sättnings-
grad i 
procent av 
heltid 

Del av arvodet för en 
riksdagsledamot per månad 

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 30 0,180 

Individ- och familjeutskottets 2:e vice 
ordförande 

12,5 0,090 

Kultur- och fritidsnämndens samt 
servicenämndens ordförande 

30 0,180 

Kultur- och fritidsnämndens samt 
servicenämndens 1:e vice ordförande 

20 0,130 

Valnämndens ordförande1 4 0,030 

Valnämndens 1:e vice ordförande1 2,5 0,019 

Överförmyndarnämndens ordförande 4 0,030 

Överförmyndarnämndens 1:e vice 
ordförande 

2,5 0,019 

Revisionens ordförande 8 0,060 

Revisionens vice ordförande 7 0,050 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
ledamöter (ej ordförande, eller 1:e, 
samt 2:e vice ordförande) 

25 0,150 

Kommunfullmäktiges, kultur- och 
fritidsnämndens samt service-
nämndens 2:e vice ordförande 

3,5 0,026 

Utbildningsnämndens, omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämndens samt 
samhällsbyggnadsnämndens 2:e vice 
ordförande 

7 0,050 

Kommunfullmäktiges ordförande 30 0,180 

Kommunfullmäktiges 1:e vice 
ordförande 

20 0,130 

Demokratiberedningens ordförande 3 0,018 

Demokratiberedningens vice 
ordförande 

2 0,013 

_____ 
1 Årsarvode erhålls endast under valår eller folkomröstningsår. Andra år erhålls sammanträdesarvode. 



 
 
 

 

 
Politisk sakkunnig2 X3 0,006 per procent av heltid i 

sysselsättningsgrad4 

Valberedningens ordförande 3 0,018 

AB Alebyggens styrelseordförande 25 0,15 

AB Alebyggens vice styrelseordförande 25 0,15 

_____ 
2 Gäller sakkunnig som uppfyller förutsättningarna i 54 a och 54 b §§ allmän stadga för styrelser och nämnder i 
Ale kommun och som har en sysselsättningsgrad under 40 procent av heltid. Om sysselsättningsgraden för en 
sakkunnig har bestämts till 40 procent eller mer, framgår i stället arvodet av bilaga 1. 
3 Hur sysselsättningsgraden bestäms framgår av 54 c § allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale kommun.  
4 Motsvarar den sammanlagda sysselsättningsgraden för en sakkunnigs årsarvoderade uppdrag 40 procent eller 
mer, ska kommunstyrelsen i enlighet med avsnitt 3.1.3 nionde stycket bestämma arvodet. 

 



 
 
 

 

   Bilaga 3 
 
Förteckning över förtroendeuppdrag som arvoderas med 
sammanträdesarvoden 

 
Förtroendeuppdrag Del av månadsarvodet för en 

riksdagsledamot per timme 

Revisorer (ej ordförande och vice 
ordförande) 

0,0050 

Ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige och nämnder samt 
övriga förtroendevalda som inte 
arvoderas på annat sätt 

0,0025 

 
 



 
 
 

 

Bilaga 4 
 
Förteckning över övriga arvoden 
 

Uppdrag  Del av arvodet för en 
riksdagsledamot 

Vigselförrättare för vigselakt 0,02 

Borgerlig begravningsofficiant  för 
begravningsakt 

0,045 

Gruppledare för partigrupp i 
kommunfullmäktige 

i månaden 0,045 

Ordförande för valdistrikt  för valdag med 
för- och 
efterarbete 

0,052 

Vice ordförande för valdistrikt  för valdag med 
för-och 
efterarbete 

0,045 

Andra röstmottagare för valdistrikt (än 
ordförande och vice ordförande) 

för valdag med 
för- och 
efterarbete 

0,036 

Reserv för röstmottagare som ej kallas 
in att tjänstgöra på valdag 

för beredskap att 
tjänstgöra på 
valdag med 
förarbete 

0,018 

Ambulerande röstmottagare för förtids-
röstningsperiod 
med för- och 
efterarbete 

0,036 

Representanter i kommunala 
brukarråd 

för varje 
påbörjad timma 
under 
sammanträdestid 

0,0025 

Skolelever ingående i kommunala 
projektgrupper för skolor 

för sammanträde 0,0014 

Representanter i ungdomsrådet för sammanträde 0,005 

Icke kommunalt utsedda ledamöter 
och ersättare i kommunala 
pensionärsrådet i Ale kommun1 

för varje 
påbörjad timma 
under 
sammanträdestid 

0,0025 

Icke kommunalt utsedda ledamöter 
och ersättare i rådet för 
funktionshinderfrågor i Ale1 

för varje 
påbörjad timma 
under 
sammanträdestid 

0,0025 

___ 
1 För kommunalt utsedda ledamöter och ersättare utges arvode och ersättning för förtroendevalda enligt dessa 
arvodesbestämmelser. För icke kommunalt utsedda ledamöter och ersättare utges övrigt arvode enligt avsnitt 
3.3.2 och bilaga 4 samt rese- och traktamentsersättning enligt avsnitt 2.4 i dessa arvodesbestämmelser. 



 
 
 

 

 
Kommunalt valda styrelseledamöter 
och revisorer i stiftelser, föreningar och 
fonder om ersättning inte utges från 
stiftelsen eller föreningen 

för varje 
påbörjad timma 
under 
sammanträdestid 

0,0025 

Ordförande för ortsutvecklingsmöte för ortsutveck-
lingsmöte2  
 
för centralt pla-
neringsmöte3 
 
för centralt upp-
följningsmöte3 
 
för lokalt pla-
neringsmöte4 

0,010 
 
 
0,005 
 
 
 
0,005 
 
 
0,005 

Förste och andre vice ordförande för 
ortsutvecklingsmöte 

för ortsutveck-
lingsmöte2  
 
för centralt pla-
neringsmöte3 
 
för centralt upp-
följningsmöte3 
 
för lokalt pla-
neringsmöte4 

0,005 
 
 
0,005 
 
 
 
0,005 
 
 
0,005 

Föredragande i fullmäktige eller 
nämnd5 

för föredragning 0,005 

___ 
2 I presidiets arvode för ett ortsutvecklingsmöte ingår ersättning för allt arbete för mötet inklusive för- och 
efterarbete med undantag för max ett förberedelsemöte, som särskilt arvode utgår för. Tjänstgör en vice 
ordförande som ordförande på ortsutvecklingsmötet på grund av att ordföranden är förhindrad att vara 
ordförande, utges ordförandearvodet till vice ordföranden. 
 
3 För deltagande i centralt möte om ortsutvecklingsmöten utsatt av kommunfullmäktiges presidium. 
 
4 För deltagande i lokalt planeringsmöte. Ersättning utges för maximalt ett möte inför varje ortsutvecklingsmöte. 
 
5 Arvode utges till förtroendevald i kommunen eller kommunalförbund som kommunen är medlem i, om han 
eller hon har erhållit uppdrag av fullmäktiges eller nämnds ordförande att i fullmäktige eller nämnden vara 
föredragande inom ett ärende som inte arvode utges för enligt annan bestämmelse eller enligt avtal. Den som har 
rätt till arvode har även rätt till kostnadsersättningar enligt avsnitt 2, inledningens andra stycke. 
 



 
 
 

 

Bilaga 5 
 
Exempel på vad som Följande ingår i uppdraget som årsarvoderad  
För årsarvoderad som har erhållit ett uppdrag inom ett kommunalt organ utgör ingår nedanstående 
exempel på vad som ingår i uppdraget och därmed i det fasta arvodet. 

• Organets sammanträden 

• Organets utskottssammanträden 

• Justering av protokoll 

• Presidiemöten 

• Ordförandeberedning inför möten 

• Medverkan i kommunens budget- och bokslutsarbete 

• Möten med revisionen avseende organets verksamhet 

• Förrättningar (enligt kallelse) inom organets verksamhetsområde 

• Medverkan på andra möten inom organets verksamhetsområde 

• Deltagande i kurser och konferenser för organets räkning, om deltagandet sker på eget initiativ 

• Delegationsbeslut (till exempel ordförandebeslut) 

• Föredragningar på kommunfullmäktiges möten 

• Uppföljningar med kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 

• Ordförandemöten 

• Uppdrag som ordförande, vice ordförande, ledamot och ersättare i näringslivsrådet, 
pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor och rådet för hälsa och trygghet 

• Medverkan i näringslivsrådet, pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor, rådet för hälsa 
och trygghet, ungdomsfullmäktige och ungdomsrådet på grund av tillfällig eller längre 
adjungering 

• Kommunal representant på årsmöten i organisationer kommunen är medlem i 

• Plansamrådsmöten 

• Representation 

• Övriga rutinmässiga uppgifter i samband med uppdraget 

 



PROTOKOLL
Demokratiberedningen
Sammanträdesdatum: 2022-02-28

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

DB § 11 Dnr KS.2020.229

Översyn av arvodesbestämmelser för förtroendevalda

m.fl. i Ale kommun

Beslut

Demokratiberedningen beslutar att uppdra till Claes- Anders Bengtsson (KD),
Elaine Björkman (S) samt förvaltningen att återkomma med förslag om fast
arvodering av valberedningens ordförande.

Demokratiberedningen beslutar att uppdra till Claes- Anders Bengtsson (KD),
Elaine Björkman (S) samt förvaltningen att återkomma med förslag om
arvodering av kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Demokratiberedningen beslutar att uppdra till Claes- Anders Bengtsson (KD),
Elaine Björkman (S) samt förvaltningen att återkomma med förslag om
arvodering avgruppledarna.

Demokratiberedningen beslutar att uppdra till Claes- Anders Bengtsson (KD),
Elaine Björkman (S) samt förvaltningen att återkomma med förslag om
reseersättningarna.

Demokratiberedningen beslutar att uppdra till Claes- Anders Bengtsson (KD),
Elaine Björkman (S) samt förvaltningen att återkomma med förslag om
uppdragsbeskrivningar.

Sammanfattning

Under 2021 var ett förslag på revideringar av rubricerade bestämmelser ute på

remiss. Demokratiberedningen lämnade inte utifrån remissen något uppdrag

till förvaltningen att bereda något ytterligare och föreslog inte fullmäktige

besluta om förändringar.

Det samlade materialet framläggs återigen demokratiberedningen för

ställningstagande om det vidare arbetet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande,

Remissmaterial

Remissvar

Sammanställning över inkomna remissvar, daterad 2021-10-25



OPF – pensionsbestämmelser 
för förtroendevalda



OPF- omställningsstöd och pension förtroendevalda

• SKRs förslag till omställningsstöd och pension till förtroendevalda

• OPF-KL är utformat för tillämpning i kommun/region och kräver lokalt beslut för att vara 
giltigt

• Gäller förtroendevalda som tillträder uppdrag efter 2014 och som tidigare inte omfattats 
av PBF eller PRF-KL eller andra bestämmelser för förtroendevalda

• Avgiftsbestämd pension som liknar det som finns för anställda inom kommunala sektorn

• Följer livsinkomstprincip och arbetslinje



Skillnader

OPF 14
• Omställningsstöd
• Pensionsbestämmelser
• Gäller ej om man fyllt 67 år

OPF 18
• Inledande bestämmelser
• Omställningsstöd
• Pensionsbestämmelser
• Familjeskydd
• Följer LAS-ålder



• Åldersgränsen för vilken ålder förtroendevald kan omfattas av omställningsstöd och vid vilken ålder 
omställningsstödet upphör har ändrats från 65 år till i 32 a 1 LAS angiven ålder, s.k. LAS-ålder

• Underlaget för ekonomiskt omställningsstöd är inte längre året före avgångstidpunkten, utan den 
förtroendevaldas ”genomsnittliga månadsarvode gånger 12 under det senaste året”

• Avseende aktiva omställningsinsatser är förändringen gjord från att förtroendevalda har rätt till insatsen 
till att det är en möjlighet

• En förtroendevald kan inte bara ansöka om omställningsstöd när ett uppdrag helt har upphört, utan även 
om uppdraget minskar till att vara mindre än 40%

• Omställningsfonden kan uppdras, mot en kostnad, att hantera den förtroendevaldes omställning

Skillnader omställningsstöd



• Åldersgränsen för vilken ålder förtroendevald kan omfattas av pensionsbestämmelserna och från hur 
länge pensionsavsättningarna görs har ändrats från 65 år till ”i 32 a § LAS angiven ålder” s.k. LAS-ålder

• Pensionsavgiften ska för den förtroendevalde avsättas om den för kalenderåret är högre än 3 % i stället 
för 1,5 % av samma års inkomstbasbelopp. I annat fall ska kommunen betala ut motsvarande belopp 
kontant till den förtroendevalde och belopp understigande 200 kr per kalenderår betalas inte ut. Gäller 
samma för anställda.
Från och med år 2019 uppräknas nivån 200 kronor årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet

• Konstruktionen för efterlevandeskyddet har förändrats. Det finns ett tillägg i OPF-KL 18 som anger att 
förtroendevald kan ges möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i anslutning till ansökan om uttag. 

• Bestämmelser om familjeskydd, vilka syftar till att de förtroendevalda i huvudsak ska ha samma skydd 
för efterlevande som anställda. Det tillagda regelverket är till största del överensstämmande med det 
familjeskydd för anställda som finns i AKAP-KL. Familjeskyddet gäller för förtroendevald med uppdrag på 
minst 40 %. 

Skillnader pensionsbestämmelse



PROTOKOLL
Demokratiberedningen
Sammanträdesdatum: 2022-05-02

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

DB § 13 Dnr KS.2022.213

Omställningsstöd och pension (OPF) för

förtroendevalda i Ale kommun

Beslut

Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta

bestämmelser om omställningsstöd och pension (OPF-KL18), inkl Bilaga -

Vissa förtydliganden till OPF-KL, att gälla från och med 2022-01-01.

Sammanfattning

Förtroendevalda som innehar uppdrag har enligt kommunallagen 4 kap. 12 - 18

§§ rätt till vissa förmåner, bland annat pension. I Ale kommun gäller

pensionsbestämmelsen OPF-KL14, men den senaste versionen från SKR är

OPF-KL18. Då SKR är den kommungemensamma arbetsgivarorganisationen

och SKR tillhandahåller rekommenderade bestämmelser bör dessa gälla även i

Ale kommun.

Genom ett antagande av OPF-KL18 har de förtroendevalda de senaste

bestämmelserna på området att utgå ifrån när det gäller pension och stöd i

omställning. En ekonomisk förutsägbarhet är en grundläggande faktor för att

kommuninvånarna ska kunna åta sig uppdrag i den kommunala demokratins

tjänst.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-04-28

OPF-KL18, daterad 2018-09-14

Kommentar till OPF-KL18, daterad 2018-09-14

Bilaga - Vissa förtydliganden till OPF-KL

SKR Cirkulär 18:31 - Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension

samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18)

Beslutet skickas till

För vidare hantering:

Kanslichef
Pensionshandläggare
Lönechef
Styrdokument/författningssamlingen



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(4)

Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS.2022.213
Datum: 2022-04-28
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

Demokratiberedningen

Omställningsstöd och pension (OPF) för förtroendevalda i Ale

kommun

Förslag till beslut

Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta bestämmelser om

omställningsstöd och pension (OPF-KL18), inkl Bilaga - Vissa förtydliganden till OPF-KL,

att gälla från och med 2022-01-01.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Förtroendevalda som innehar uppdrag har enligt kommunallagen 4 kap. 12 - 18 §§ rätt till

vissa förmåner, bland annat pension. I Ale kommun gäller pensionsbestämmelsen OPF-KL14,

men den senaste versionen från SKR är OPF-KL18. Då SKR är den kommungemensamma

arbetsgivarorganisationen och SKR tillhandahåller rekommenderade bestämmelser bör dessa

gälla även i Ale kommun.

Genom ett antagande av OPF-KL18 har de förtroendevalda de senaste bestämmelserna på

området att utgå ifrån när det gäller pension och stöd i omställning. En ekonomisk

förutsägbarhet är en grundläggande faktor för att kommuninvånarna ska kunna åta sig

uppdrag i den kommunala demokratins tjänst.

Maria Reinholdsson Erik Bergman

Kommunchef Kanslichef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-04-28

OPF-KL18, daterad 2018-09-14

Kommentar till OPF-KL18, daterad 2018-09-14
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Bilaga - Vissa förtydliganden till OPF-KL

SKR Cirkulär 18:31 - Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt

familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18)

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Kanslichef
Pensionshandläggare
Lönechef
Styrdokument/författningssamlingen

Ärendet

Förtroendevalda som innehar uppdrag har enligt kommunallagen 4 kap. 12 - 18 §§ rätt till

vissa förmåner.

Enligt § 12 har förtroendevalda rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och

ekonomiska förmåner som de förlorar när de fullgör sina uppdrag.

Enligt § 16 p 3 får fullmäktige besluta att förtroendevalda i skälig omfattning ska få pension.

Bestämmelserna tar i första hand sikte på de förtroendevalda som fullgör heltid eller

betydande del av heltid, vilket betyder minst 40 procents tjänstgöring.

OPF-KL18 omfattar politiska förtroendeuppdrag och har sin grund i kommunallagen.

Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv och

uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de pensions- och

omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting, regioner och

kommunalförbund.

SKR är kommunernas gemensamma arbetsgivarorganisation och SKR tillhandahåller

förevarande bestämmelser som en utgångspunkt för samtliga kommuner. Någon anledning till

lokala avvikelser saknas enligt undertecknads bedömning. Dock har förevarande

bestämmelser aldrig antagits i Ale kommun, vilket borde skett i närtid till att bestämmelserna

publicerades av SKR, vilket var i september 2018. Därför gäller i Ale OPF-KL14.

På direkt fråga till SKR om det kommer att komma en uppdaterad bestämmelse i samband

med ny mandatperiod har något klargörande svar ej givits. Dock bedöms att det kommer att

komma en OPF22 eftersom avtalet för de anställda har uppdaterats. Dock antas förslagen

bygga på varandra, varför ett antagande av OPF-KL18 behöver ske.

De skillnader som OPF-KL18 innebär jämfört med OFP-KL14 är i sammandrag följande:
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- Familjeskydd har tillförts bestämmelserna

- Aktiva omställningsinsatser har införts.

Ekonomisk bedömning

Det är, då det gäller olika invidiver, mycket vanskligt att göra någon bedömning av de

ekonomiska konsekvenserna av beslutet.

Invånarperspektiv

En viktiga faktor i den representativa demokratin är att det finns förutsättningar att ta

förtroendeuppdrag, även ur ett ekonomiskt perspektiv. Genom att säkerställa omställning och

pension för de som valts till betydande uppdrag i den kommunala demokratin läggs en grund

för att det ska vara ett alternativ att arbeta med kommunala förtroendeuppdrag utan att det får

en stor ekonomisk påverkan.

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Kommunallagens 4 kap reglerar förtroendevaldas rätt till skäliga ersättningar och ger

fullmäktige rätten att besluta om blanda annat pensioner.

Arvodesbestämmelserna för förtroendevalda lägger grunden för de arvoden som är

förknippande med förevarande pensionsbestämmelser.

SKR är kommunernas gemensamma arbetsgivarorganisation och utfärdar bestämmelser för

antagande i respektive kommun.

Remissyttrande

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

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

De nya reglerna tillämpas av lönekontorets pensionshandläggare i samverkan med den

upphandlade pensionsleverantören.
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Förvaltningens bedömning

Förvaltningen har i sak inga synpunkter på de förtroendevaldas förmåner, men är angelägen

om att reglerna är så tydliga som möjligt. Den tydligheten uppnås genom att följa de

rekommendationer på området som kommer från SKR, varför det föreslås att förevarande

bestämmelser antas.

För den händelse att nya bestämmelser kommer under hösten rekommenderas att dessa antas

så snart det är möjligt eller annars i enlighet med SKR:s rekommendationer.
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Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt 

familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18) 

Detta cirkulär innehåller förslag till lokalt beslut 

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit 

förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till 

förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare 

omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats 

av PBF eller PRF-KL i kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet. 

OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 2014-12-

31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan 

egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda 

fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.  

OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. 

För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. 

OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande 

omställning, pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har varit det 

nu gällande OPF-KL (nedan kallat OPF-KL14), som antogs av SKLs styrelse 

20131020. 

I OPF-KL14 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva 

omställningsinsatser saknats. Kansliet har därför tagit fram förslag till nya 

bestämmelser. 

Förslaget om OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, 

bestämmelser om omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd.  

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva 

omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Ändringarna 

innebär att Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har förtydligats.  

Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-

KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Det tillagda 

familjeskyddsregelverket är till största del överensstämmande med det familjeskydd 
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för anställda som finns i AKAP-KL. Familjeskyddet är dock inte att ses som en 

kollektiv försäkringslösning utan hanteras separat av respektive huvudman. 

 

Bifogas till cirkuläret 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-

KL18) med tillhörande bilaga och kommentarer till bestämmelser om 

omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) bifogas cirkuläret. 

Förslag till lokala beslut  

I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut föreslås att 

kommunen/landstinget/regionen beslutar 

att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-

KL) med tillhörande bilaga. 

 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Victoria Bergner och Ossian 

Wennström 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Avdelningen för arbetsgivarpolitik 

 

 

Victoria Bergner 

 

  

 Niclas Lindahl 

 

Bilagor: 1  Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande bilaga 

2  Kommentarer till bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

 



  2018-09-14 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

 

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt 

familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF-

KL18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund. 

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel: 

1. Inledande bestämmelser  

 Pensionsmyndighet 

 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

2. Omställningsstöd 

 Aktiva omställningsinsatser 

 Ekonomiskt omställningsstöd 

 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

3. Pensionsbestämmelser 

 Avgiftsbestämd pensionsbehållning 

 Sjukpension 

 Efterlevandeskydd 

4. Familjeskydd 

 

  



Kapitel 1 

Inledande bestämmelser  

 

§ 1   Pensionsmyndighet 

I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses. 

Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-

KL18. 

§ 2  Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa 

bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet 

från tid till annan beslutar. 

 

  



Kapitel 2  

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 

 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 

1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av 

heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 

2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 

förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 

andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Omställningsstöd 

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till 

arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd 

kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd.  

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få 

ett nytt arbete. 

§ 3   Aktiva omställningsinsatser 

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett 

eller flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års 

sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag.  

Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den 

förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva 

omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som 

erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av 

rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.  

§ 4   Ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) 

uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.  



För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.  

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första 

åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet 

beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv 

under det senaste året. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den 

förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde 

på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid 

hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet eller får uppdrag 

i Riksdagen eller regeringen i minst motsvarande omfattning.  

§ 5   Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat 

sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den 

tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till 

att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt 

omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med 

kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder.  

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den 

förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.  

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 

förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 

procent av heltid hos kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 

§ 6   Samordning 

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 

förvärvsinkomster om inte annat anges. 

 



Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 

förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 

samordning. 

§ 7   Uppgiftsskyldighet 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, 

ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp 

genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller 

på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var 

oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller 

delvis avstå från efterkrav. 

§ 8   Ansökan om omställningsstöd 

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de 

anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.  

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den 

förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.  

§ 9   Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd  

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger 

bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader 

efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

 

  



Kapitel 3 

Pensionsbestämmelser 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 

2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 

förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 

andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets 

omfattning, om inte annat anges. 

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt 

(sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

§ 2   Pensionsförmånernas omfattning 

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: 

a.  avgiftsbestämd ålderspension 

b.  sjukpension    

c.  efterlevandeskydd   

§ 3   Avgiftsbestämd ålderspension 

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.  

§ 4   Pensionsgrundande inkomst 

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 

begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 

Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, 

sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget 

(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. 

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som 

under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller 



föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska 

den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits. 

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 

förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 

semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör 

traktamente eller kostnadsersättning.  

§ 5   Pensionsavgifter 

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 

inkomst enligt § 4. 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till 

och med 7,5 inkomstbasbelopp. 

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 

som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått 

motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 

procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med 

sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav 

med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före 

mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den 

förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 

socialförsäkringsbalken (SFB). 

 Anmärkning 

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före 

den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till 

den förtroendevaldes pensionsbehållning. 

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är 

högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte 

tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i 

form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr 

avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 

200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.  

 

 

 



§ 6   Pensionsbehållning 

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 

pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med 

pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats 

hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund.  

Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11. 

Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i 

anslutning till ansökan om uttag. 

§ 7   Information 

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans 

eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av 

pensionsavgift.  

§ 8  Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 

6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få 

allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den 

förtroendevalde och pensionsmyndigheten. 

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 

pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad 

inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 

förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av 

inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.  

§ 9   Uppgiftsskyldighet  

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till 

pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten 

besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.  

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 

uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, 

kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av 

pensionsavgift. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 



§ 10   Sjukpension 

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 

del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till 

sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd 

härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före 

mandatperiodens utgång. 

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som 

den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat 

beräkningsunderlag. 

Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till 

anställda enligt AGS-KL. 

Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 

upphör också rätten till sjukpension. 

Anmärkningar 

1.   Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen).  

2.   Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som 

gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL. 

 

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 

efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till 

sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- 

eller aktivitetsersättning.  

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde 

tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid. 

§ 11   Efterlevandeskydd   

Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes 

pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, 

sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall. 

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad 

partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.  

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 

delas lika mellan dessa barn. 



Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till 

förmånsberättigad efterlevande under fem år. 

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 

värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före 

utbetalning av förmånen börjar.  

§ 12   Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen 

framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 

18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal. 

§ 13  Finansiering 

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och 

kommunalförbund. 

§ 14   Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd 

Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.  

Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar 

som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller 

förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom 

tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.  

§ 15   Uppgiftsskyldighet m.m. 

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 

uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till 

sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte 

fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till 

förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till 

förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock 

medge undantag.  

  



Kapitel 4 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med 

sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 

antas av fullmäktige, eller från den tidpunkt som fullmäktige beslutar. 

Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i 

tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 

pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Rätt till familjeskydd 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen 

och 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn. 

§ 3   Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den 

förtroendevalde avlider: 

a)   under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1, 

b)   under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10  

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den 

förtroendevalde avlider: 

c)   inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt 

uppdrag. 

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna  

b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning 

eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller 

uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande. 



§ 4   Familjeskydd till efterlevande vuxen 

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, 

maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för 

dödsfallet.  

§ 5   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen 

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt 

ovan, har rätt till förmån i fem års tid. 

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och 

med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde  

1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp 

med förändringen av prisbasbeloppet. 

Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora 

delar. 

§ 6   Familjeskydd till efterlevande barn 

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 

arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år. 

Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet 

har rätt till barnpension enligt SFB. 

Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den 

förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård 

och fostran i adoptionssyfte. 

§ 7   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn 

Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med 

månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av 

samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat 

med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av 

prisbasbeloppet. 

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes 

samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år 

dödsfallet inträffade, delat med tolv. 

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart 

och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 

inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet 

efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter 

årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet. 



Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på 

familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat 

betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen. 

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska 

utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 

§ 8   Utbetalning av förmåner 

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, 

senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.  

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den 

förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, 

anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten. 

När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet. 

För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån 

lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta 

pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från 

nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, 

Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.  

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt 

familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från 

kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under 

förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter 

var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge 

beloppet. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till 

familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den 

förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 

§ första stycket FAL.  
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Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd 

och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

 

OPF-KL18 är utformat för att kunna tillämpas för förtroendevalda som tillträder ett 

(eller flera) uppdrag för första gången efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna 

gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats 

av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, omställningsstöd, 

pensionsbestämmelser samt familjeskydd. Till OPF-KL14 fanns en bilaga med bl. a. 

information om uppräkning av pensionsbehållningen samt samordning med 

förvärvsinkomst. Bilaga om uppräkning av pensionsbehållning gäller även OPF-

KL18. 

För de kommuner, landsting/regioner eller kommunalförbund som inte antagit OPF-

KL18 innan valet 2018 kan det vara viktigt att vara uppmärksam på att nu framtagna 

införanderegler samt kommentarstext är framtaget under förutsättning att OPF-KL14 

har antagits.  

  

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund. För att bestämmelserna ska äga giltighet krävs ett lokalt antagande 

av fullmäktige. Med fullmäktige avses kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige,  

regionfullmäktige samt förbundsfullmäktige. 

OPF-KL18 omfattar politiska förtroendeuppdrag och har sin grund i kommunallagen. 

Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv 

och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de 

pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting, 

regioner och kommunalförbund. 

Styrelseledamöter i kommunala aktiebolag omfattas i normalfallet inte i någon del av 

bestämmelserna i OPF-KL18. Beslut kan fattas om en konstruktion med OPF-KL18-

liknande förmåner/nivåer för kommunala aktiebolag, men om sådant beslut fattas ska 

beaktas att aktiebolagslagen och kommunallagen utgör två helt separata regelverk. 

Konsekvenser utifrån aktiebolagslagens krav är inte utredda gällande OPF-KL18. 

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, aktiva 

omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Detta i syfte 

att öka möjligheterna för personer att kunna gå vidare i sin karriär, vilket följer 

arbetslinjen. Modellen blir också mer lik vad som gäller för anställda i kommuner, 

landsting, regioner och kommunalförbund. 
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Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-

KL. ”Ålderspensionsintjänandet” bygger på livsinkomstprincipen. Strukturen i 

regelverket följer av AKAP-KL. 

Någon nedre åldersgräns för att omfattas av bestämmelserna finns inte. Vad gäller 

ålderspension finns inte heller någon övre åldersgräns, men något intjänande av 

ålderspension påbörjas i normalfallet inte om den förtroendevalde tillträder ett 

uppdrag efter motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

I och med OPF-KL18 tillförs bestämmelser om Familjeskydd. Familjeskyddet syftar 

till att de förtroendevalda ska i huvudsak ha samma skydd för efterlevande som 

anställda.  

 

Övergångsbestämmelser samt tillämpningsområde 

PBF respektive OPF-KL14/18 är två i grunden olika system, förmånsbestämt 

respektive avgiftsbestämt. Ett förmånsbestämt system och ett avgiftsbestämt system 

har få gemensamma beröringspunkter och beräknar pensionen på olika sätt. Det 

medför bland annat att det är mycket osäkert och komplicerat att kunna omhänderta 

tidigare intjänande i PBF (eller tidigare pensionssystem) och föra över intjänandet till 

OPF-KL. Att avbryta ett intjänande i enlighet med PBF och påbörja ett intjänande i 

OPF-KL medför en risk att den redan intjänade förmånens värde urholkas. 

Rekommendationen är således att inte införa en tillämpning som innebär en retroaktiv 

förändring av de förtroendevaldas intjänande pension.  Följaktligen bör den som har 

påbörjat ett intjänande i PBF inte omfattas av OPF-KL.  

Det saknas övergångsregler mellan de olika pensionssystemen. Några generella 

beräkningar är inte möjliga att göra och en lokal avvikelse i denna del innebär att den 

enskilda kommunen, landstinget, regionen eller kommunalförbundet får utarbeta egna 

bestämmelser utan möjlighet till stöd från SKL eller möjlighet till att jämföra 

tillämpningen av OPF-KL med andra organisationers.  

OPF-KL utgår från den enskilda kommunen eller landstinget. Med ”tidigare uppdrag” 

menas tidigare uppdrag hos uppdragsgivaren. Varje rätt till ersättning bedöms normalt 

utan hänsyn till uppdrag hos annan kommun eller landsting. OPF-KL samordnar inte 

med PBF, men däremot kan PBF samordna med OPF-KL (PBF § 2 mom. 3).  

Den förtroendevaldes intjänande i PRF-KL, PBF samt OPF-KL är kopplat till den 

organisation där uppdraget utförs. Det innebär att om man tidigare exempelvis intjänat 

PBF/PRF-KL i en annan kommun så finns det inget som hindrar att man hos ny 

uppdragsgivare har ett intjänande enligt OPF-KL. 

PBF upphör att gälla för förtroendevald då denna frånträder sitt uppdrag, utan att bli 

berättigad till pensionsförmån enligt PBF. Har förtroendevald rätt till pensionsförmån 

fortsätter dock PBF att gälla (PBF § 1 mom. 3).  
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Bestämmelserna bör inte ge effekten att det är mer förmånligt att helt avstå från 

fortsatta politiska uppdrag än att fortsätta som förtroendevald i mindre omfattning. Av 

den anledningen bör inte uppbärandet av avgångsersättning förhindra att den 

förtroendevalde omfattas av OPF-KL och tjänar in förmåner parallellt.  

En förtroendevald som före införandet av OPF-KL omfattades av PBF, och om 

uppdraget omfattade minst 40 % av en heltid, kommer således alltid att fortsätta att 

omfattas av PBF så länge som han eller hon fortfarande innehar ett uppdrag som 

omfattar minst 40 % av en heltid. Om uppdraget efter införandet av OPF-KL minskar 

till mindre än 40 % av en heltid och den förtroendevalde saknar rätt till 

visstidspension, sjukpension eller ålderspension i enlighet med PBF, så kan han eller 

hon omfattas av OPF-KL.  

Om rätt att uppbära egenpension enligt PBF eller annat regelverk finns på grund av 

uppdrag hos annan kommun, landsting eller region, så bör frågan om denna rätt ska 

anses förhindra ett intjänande av förmån enligt OPF-KL eller inte regleras i 

tillämpningsanvisningar. 

 

Kapitel 1 Inledande bestämmelser 

Det förutsätts att fullmäktige, enligt inledande bestämmelser § 1, utser en särskild 

”pensionsmyndighet”, dvs. den nämnd som ska ha till uppgift att tolka och tillämpa 

pensions- och omställningsbestämmelserna.  

Gällande ändringar och tillägg till bestämmelserna så är den förtroendevald som 

tillträtt vid valet 2014 eller senare skyldig att följa de ändringar som följer av OPF-

KL18 samt de ändringar och tillägg till bestämmelserna som fullmäktige beslutar. 

 

Kapitel 2 Omställningsstöd 

Bestämmelserna om omställningsstöd syftar till att öka möjligheterna för en 

förtroendevald att röra sig mellan arbetsliv och uppdragstid. Huvudprincipen är att 

samtliga omställningsstöd ska ses som tidsbegränsade stöd. 

Omställningsfonden kan uppdras att mot en kostnad hantera den förtroendevaldes 

omställning.  

Varje kommun och landsting/region och kommunalförbund svarar för sin del av 

kostnaden för de olika omställningsstöden. I händelse av att förtroendevald går från 

uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det 

överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Bestämmelser om de olika omställningsstöden gäller för förtroendevald som avses i 4 

kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommun eller landsting/region, 
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på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Att betydande del anges till 40 procent är en uttolkning av kommunallagen. Olika 

kommuner och landsting/regioner har olika förutsättningar, exempelvis beroende på 

storlek, för omfattningen av de politiska uppdragen vilket kan beaktas i samband med 

fastställandet av det lokala regelverket. 

Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om 

inte annat anges. För att få rätt till de olika omställningsstöden enligt §§ 3 - 5 krävs 

skriftlig ansökan, enligt de anvisningar som den lokala pensionsmyndigheten tagit 

fram. 

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett 

nytt arbete. Det innebär att den förtroendevalde anstränger sig för att han eller hon så 

snabbt som möjligt ska kunna skaffa ett nytt lämpligt arbete. Pensionsmyndigheten 

kan fatta beslut om att dra in eller sänka omställningsstödet om myndigheten anser att 

den förtroendevalde inte medverkar i omställningsarbetet. 

    

Aktiva omställningsinsatser (§ 3) 

Bestämmelserna om aktiva omställningsinsatser gäller för förtroendevald som 

innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt 

uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller 

landsting/region om som inte uppnått motsvarande 32 a § LAS angiven ålder. I 

händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller 

vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av 

kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 

sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

Det finns inte fastställt vilka aktiva insatser en förtroendevald kan få eller hur mycket 

en insats får kosta. Det är upp till respektive fullmäktige att fastställa eventuell 

kostnadsram och vad som ska gälla utifrån den förtroendevaldes förutsättningar. 

Ledning kan hämtas från Omställningsfonden eller andra system för omställning på 

arbetsmarknaden avseende exempelvis typ av insatser och kostnadsram.  

 

Ekonomiskt omställningsstöd (§ 4) 

Bestämmelser om ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft 

ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt (sina) 

uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller 

landsting/region eller kommunalförbund. I händelse av att förtroendevald går från 

uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det 

överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 
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Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 

sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

Ekonomiskt omställningsstöd kan utbetalas som längst under tre år och ska samordnas 

med förvärvsinkomster från och med år två, från samordning undantas dock ett 

prisbasbelopp.  

Ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa med inkomst av tjänst och är 

pensionsgrundande till allmän pension. 

Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga 

månadsarvode gånger tolv under det senaste året. Om det inte finns månadsarvode för 

12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta beslut om beräkning baserad på 

det genomsnittliga månadsarvodet under uppdragstiden eller det månadsarvode som 

den förtroendevalde hade haft om denne inte hade varit ledig pga. sjukdom eller 

föräldraledighet. 

Syftet med Omställningsstöd enligt OPF-KL 18 är att under en begränsad tid 

underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt/sina uppdrag. 

Viktigt är därför att det ekonomiska omställningsstödet tillämpas så att det inte 

motverkar detta syfte. 

Om förtroendevald med ekonomiskt omställningsstöd under år ett med ekonomiskt 

omställningsstöd på nytt blir innehavare av uppdrag (eller fortsätter uppdrag som 

påbörjats år ett) med sammanlagt minst 40% av heltid hos kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet, får uppdrag i riksdagen eller för 

regeringen eller får ett förvärvsarbete i minst motsvarande omfattning så ska 

omställningsstödet inte samordnas under detta år.  

Förtydligande: Kommunalråd A hade uppdrag med omfattning om 100%, får därefter 

ekonomiskt omställningsstöd i motsvarande omfattning. Efter ett drygt år får personen 

nytt uppdrag men med en omfattning av 100% men med väsentligt lägre ersättning i 

jämförelse med det ursprungliga uppdraget. Det ekonomiska omställningsstödet bör 

då samordnas enligt samordningsreglerna i § 6 men fortsatt kunna utbetalas.  

 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd (§ 5) 

Bestämmelser om förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som 

innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som 

lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid hos 

(samma) kommun eller landsting/region. Det innebär att förlängt ekonomiskt 

omställningsstöd kan sökas av och utges till förtroendevald: 

a. som fyllt motsvarande lägsta ålder för uttag av allmän pension, 

b. lämnat sitt (sina) uppdrag och  
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c. i direkt anslutning fått ekonomiskt omställningsstöd utbetalt från 

avgångstidpunkten. 

I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller 

vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av 

kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 

sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

För att få rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs att den förtroendevalde 

årligen inkommer med ansökan och kan styrka att han eller hon har försökt att hitta 

annan försörjning. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd är pensionsgrundande till allmän pension. 

 

 

Samordning (§ 6) 

Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om 

inte annat anges. 

Med förvärvsinkomst avses dels sådana inkomstslag som anges i 59 kap. 

socialförsäkringsbalken och enligt Skatteförvaltningens definition (från år 2012) 

All annan inkomst än kapitalinkomst är förvärvsinkomst. De vanligaste 

förvärvsinkomsterna är en på basis av ett arbetsförhållande erhållen lön och en 

inkomst som ska jämställas med denna samt pension. Även en i stället för denna 

inkomst erhållen inkomst, förmån eller ersättning, t.ex. arbetslöshetsdagpenning och 

dagtraktamente av olycksfallsförsäkring, är förvärvsinkomst. Även det värde av 

leveransarbete som hänför sig till handel med virke är förvärvsinkomst. 

Förvärvsinkomsten ansluter sig dock inte alltid till utförande av arbete, eftersom även 

t.ex. en förtäckt dividend är förvärvsinkomst. Förvärvsinkomst är enligt rättspraxisen 

också en garantiprovision (HFD 1994/2895). 

Av resultatet av näringsverksamhet och jordbruk kan även en del vara 

förvärvsinkomst. Av dessa inkomster avskiljs först kapitalinkomstandelen och resten 

beskattas som förvärvsinkomst. Även inkomstandelen för en delägare i en 

sammanslutning och den dividend som ett annat bolag än ett börsbolag har utbetalat, 

indelas i en kapital- och förvärvsinkomstandel. 

Inkomst av sådant slag som är pensionsgrundande enligt 59 kap. socialförsäkrings-

balken, t ex sjukpenning, föräldrapenningsförmåner, inkomstrealterad sjuk- och 

aktivitetsersättning. 
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Uppgiftsskyldighet (§ 7) 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär 

för att kunna fastställa rätten till och beräkna ekonomiskt omställningsstöd och 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd, enligt §§ 4 och 5. 

 

Kapitel 3 Pensionsbestämmelser 

Pensionsbestämmelserna kännetecknas av följande principer: 

Avgiftsbestämd ålderspension innebär att pensionen grundar sig på årliga 

”pensionsavgifter” och att dessa avgifter uttrycks som en procentuell andel av den 

förtroendevaldes pensionsgrundande årsinkomst, d v s årsarvoden och 

sammanträdesersättning mm. 

Livsinkomstprincipen och arbetslinjen är utgångspunkter för pensionen. Exempelvis 

beräknas pensionsavgifterna på årsarvode och sammanträdesersättning oavsett 

uppdragets/uppdragens omfattning. 

Ingen samordning görs med andra pensionssystem avseende ålderspension. 

Avgiftsbestämd ålderspension intjänas utan krav på minsta tid i uppdraget eller krav 

på minsta omfattning av uppdraget.  

Pensionsförmånerna är avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension samt 

efterlevandeskydd (§ 2).  

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina) 

uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

 

Avgiftsbestämd ålderspension (§ 4) 

Pensionsgrundande inkomst (§ 4) begränsas på samma sätt som i pensionsavtalet 

AKAP-KL till 30 inkomstbasbelopp. I den pensionsgrundande inkomsten ingår den 

förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar och vissa andra ersättningar. 

Det finns inget hinder för att förtroendevald kan avstå en del av arvodet och i stället få 

motsvarande belopp tillgodoräknat i sin pensionsbehållning (s.k. arvodesväxling).  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om minst 40 

%, som fått avdrag från sitt arvode på grund av ledighet för t ex sjukdom, ska den 

pensionsgrundande inkomsten omräknas/höjas med vad som avdragits. 

Utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst är inte en pensionsgrundande inkomst. 

Det är dock inte ovanligt att denna ersättning schablonmässigt räknas upp för att 

kompensera den enskildes pensionsförlust i hans eller hennes ordinarie anställning (se 
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arbetsgivarnytt nr 28/12). Detta procentuella påslag ska inte förväxlas med en 

pensionsavsättning som görs i enlighet med OPF-KL18. 

 

Pensionsavgifter (§ 5) 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 

7,5 inkomstbasbelopp. På den pensionsgrundande inkomst som överstiger 7,5 

inkomstbasbelopp är pensionsavgiften 30 procent. Avgiften avsätts till en 

pensionsbehållning. 

Någon nedre åldersgräns för tillgodoräknande av pensionsavgift finns inte. 

Pensionsavgiften om 30 % på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som 

överstiger 7,5 inkomstbasbelopp avsätts intill dess att den förtroendevalde uppnått 

motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 % på hela 

den pensionsgrundande inkomsten. 

Pensionsavgiften beräknas varje kalenderårsskifte och ska avsättas till en 

pensionsbehållning (§ 6) som förvaltas hos kommunen och landstinget/regionen. 

På grund av de begränsningar som finns enligt inkomstskattelagen kan förtroendevald 

inte välja en placering av pensionsavgiften till en tjänstepensionsförsäkring. Med 

tjänstepensionsförsäkring avses en pensionsförsäkring som har samband med tjänst 

och som den försäkrades arbetsgivare åtagit sig att betala samtliga premier för. 

Förtroendevalda har således inte samma möjligheter som anställda att kunna påverka 

sitt kapital.  

Det är dock möjligt att göra bruttoavdrag på arvodet i syfte att göra en större 

avsättning till pensionsbehållningen. Vid avsättning till pensionsbehållning 

kostnadsförs den särskilda löneskatten, men betalas först när pensionen betalas ut.  

En förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska 

tillgodoräknas pensionsavgift om han eller hon får rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken. Avgift avsätts proportionellt till 

graden av arbetsoförmåga. Formuleringen ”nedsatt arbetsförmåga i uppdraget” ska 

inte anses vara en begränsning av denna princip. 

För förtroendevald som får rätt till partiell sjuk- eller aktivitetsersättning, och på grund 

av detta måste lämna ett uppdrag vars omfattning överstiger den grad av sjuk- eller 

aktivitetsersättning som beviljats, är det möjligt att genom lokalt beslut avsätta 

pensionsavgift i förhållande till det inkomstbortfall som frånträdandet orsakar. Det bör 

beaktas att en avsättning som inte grundar sig på graden till arbetsoförmåga kan, om 

den förtroendevalde påbörjar en anställning i vilken han eller hon får 

pensionsavsättning, resultera i avsättningar som överstiger vad som skulle intjänats 

vid heltidsarbete. Av den anledningen rekommenderas att beslut om avsättning i 

förhållande till inkomstbortfallet tidsbegränsas till att omfatta enbart mandatperioden. 
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Pensionsbehållningen räknas upp årligen (indexeras) med förändringen av 

inkomstbasbeloppet. Regleringen utgör en värdesäkring och är inte avsedd att ge en 

relativ utveckling. Således ska beloppet endast räknas upp, inte ned om förändringen 

är negativ. Detsamma gäller i de fall då den pensionsgrundande inkomsten ska 

indexeras med prisbasbeloppet året före sjuk-eller aktivitetsersättningstidpunkten. 

Även här avses även endast en uppräkning. 

För tid innan den förtroendevaldes pensionsbehållning enligt OPF-KL18 börjar 

betalas ut ska pensionsbehållningen räknas upp för ett kalenderår (t) genom att 

multipliceras med kvoten av inkomstbasbeloppet (IBB) för kalenderåret (t+1) 

dividerat med inkomstbasbeloppet för kalenderåret (T). Uppräkning sker vid utgången 

av kalenderåret (t+1). 

Under utbetalning ska pensionsbehållningen räknas upp med hela förändringen av 

inkomstbasbeloppet varefter 1,6 % ska avräknas. Denna avräkning beror på att det i 

delningstalet har beaktats en förskottsränta på 1,6 %. 

 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension (§ 8) 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension kan göras tidigast från den tidpunkt då 

allmän pension kan utbetalas. Utbetalningstidpunkt av avgiftsbestämd ålderspension, 

pensionsbehållningen enligt § 6, kommer på så sätt att följa de eventuella ändringar 

som sker i lagstiftning om tidigaste uttagstidpunkt av allmän pension. Avgiftsbestämd 

ålderspension utbetalas livsvarigt. 

Ålderspensionen utbetalas efter skriftlig ansökan enligt de anvisningar som den lokala 

pensionsmyndigheten tagit fram. 

Börjar pensionsbehållningen betalas ut under kalenderåret (t+1) ska 

pensionsbehållningen istället räknas upp genom att multipliceras med en tolftedel av 

det enligt ovan beräknade värdet multiplicerat med antalet kalendermånader under 

kalenderåret (t+1) innan pensionsbehållningen börjar betalas ut. Uppräkningen sker 

vid utgången av den kalendermånad som närmast föregår den då pensionsbehållningen 

börjar betalas ut. 

Pensionsbehållning enligt OPF-KL18 ska därefter räknas om i samma grad som 

gällande IBB ändrats i förhållande till IBB för det kalenderår då pensionen började 

betalas ut. 

 

Sjukpension (§ 10) 

För rätt till sjukpension gäller att avgången ska vara en följd av beviljad sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt SFB. Sjukpensionen gäller endast för förtroendevald med 

uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om 40 %. För att ha rätt till 

sjukpension krävs att den förtroendevalde befrias från uppdraget. 
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Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som den 

förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag. Om 

det inte finns månadsarvode för 12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta 

beslut om beräkning baserad på det genomsnittliga månadsarvodet under 

uppdragstiden eller det månadsarvode som den förtroendevalde hade haft om denne 

inte hade varit ledig pga. sjukdom eller föräldraledighet. 

Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utbetalas till anställda enligt 

AGS-KL. 

Sjukpension bör utges i proportion till den tidigare uppdragsgraden med hänsyn till 

sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning. Vid beslut om sjuk- eller 

aktivitetsersättning måste således även ursprunglig och eventuellt kvarvarande 

omfattning på uppdraget fastställas. 

Om en förtroendevald har ett uppdrag på 100 % och sedan avgår p.g.a. att sjuk- eller 

aktivitetsersättning beviljats med 50 % så ska sjukpensionen baseras på halva 

årsarvodet.  

Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är mindre än uppdragets omfattning 

så bör sjukpension beräknas i relation till sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning 

dividerat med uppdragets omfattning.  

Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är högre än uppdragets omfattning så 

kan sjukpensionen inte överstiga uppdragets omfattning.  

 

Efterlevandeskydd (§ 11) 

Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd som kan väljas 

bort vid utbetalning, men inte dessförinnan. Med ”efterlevandeskydd” avses att vid 

dödsfall så får den förtroendevaldas efterlevande värdet av intjänad 

pensionsbehållning utbetalt. Efterlevandeskyddet liknar det återbetalningsskydd som 

anställda kan välja för det kapital som är inbetalt i en tjänstepensionsförsäkring. På 

grund av de begränsningar som finns enligt Inkomstskattelagen kan dock 

efterlevandeskyddet inte tecknas i en faktisk tjänstepensionsförsäkring.  

Vid förtroendevalds dödsfall betalas det sparade kapital som finns i pensions-

behållningen ut till i första hand make/maka, registrerad partner, sambo och i andra 

hand till barn. Avseende definitionen av sambo hänvisas till sambolagen. 

Beloppets storlek bestäms av hur stor pensionsbehållningen är innan dödsfallet och 

om den avgiftsbestämda pensionen har börjat betalas ut till den förtroendevalde eller 

inte.  
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Kapitel 4 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall syftar till att de förtroendevalda har samma 

skydd som de anställda inom kommuner, landsting/regioner och kommunalförbund 

vid dennes dödsfall. Med ”familjeskydd” avses en fastställd förmån som vid dödsfall 

utbetalas till den förtroendevaldas efterlevande.  

Familjeskydd gäller för förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av 

heltid om 40 %. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft i samband med valet 2018 eller vid den 

senare tidpunkt då OPF-KL18 antas av fullmäktige. Bestämmelserna gäller från 

samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, 

PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Familjeskydd består av två delar, dels familjeskydd till efterlevande vuxen och dels 

familjeskydd till efterlevande barn. Med barn avses arvsberättigat barn eller det barn 

som den förtroendevalde tagit emot i sitt hem i adoptionssyfte. 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall bör ses som en försäkringsliknande 

konstruktion. Annan kan uppdras att administrera familjeskyddet. 

Om den förtroendevalde har en samtidig anställning med rätt till annat motsvarande 

skydd ska rätten till familjeskydd bedömas av pensionsmyndigheten.  

 

 

 

 

 



Bilaga - Vissa Förtydliganden till OPF-KL 
 

1. Definition av förtroendevald enligt 4 kap 1 § 
kommunallagen  

Med förtroendevalda avses i denna lag (kommunallagen) ledamöter och ersättare i 
fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer. 

Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande 
församlingen, förbundsstyrelsen eller annan nämnd, de beslutande församlingarnas 
beredningar samt revisorer i ett kommunalförbund. Lag (2006:369). 

 

 
2. Heltid och betydande del av heltid 
 

Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller på betydande del av heltid. Vad 
som menas med betydande del av heltid är en tolkning av kommunallagen.  
 
Kommunaldemokratiska kommittén ansåg i sitt betänkande (SOU 1982:5) att 40 %, 
motsvarande vad som gäller inom arbetslivet för sociala förmåner, borde vara en 
lägsta gräns, vilket också remissinstanserna ansåg. (I prop. 1982/83:97 tar 
departementschefen upp 40 % - gränsen endast i fråga om utfästelse om 
visstidspension). 
 

3.  Efterskydd 

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 
efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till sjukpension 
föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- eller 
aktivitetsersättning.  
Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde tillträder en 
anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

4. Pensionsbehållning 

Pensionsbehållning enligt OPF-KL ska årligen omräknas med förändringen av 
inkomstbasbeloppet (IBB). 



Om riksdagen eller regeringen beslutar om särskilda ekonomiska åtgärder som berör 
pensionsområdet, direkt eller indirekt, - t.ex. genom skattesystemet, eller vid 
omständigheter som ses som force majeure, ska avvikelse kunna göras från 
nedanstående normer. 

Normer 

Innan pension betalas ut 

För tid innan den förtroendevaldes pensionsbehållning enligt OPF-KL börjar betalas 
ut ska pensionsbehållningen räknas upp för ett kalenderår (t) genom att multipliceras 
med kvoten av inkomstbasbeloppet (IBB) för kalenderåret (t+1) dividerat med 
inkomstbasbeloppet för kalenderåret (T). Uppräkning sker vid utgången av 
kalenderåret (t+1).  

Börjar pensionsbehållningen betalas ut under kalenderåret (t+1) ska 
pensionsbehållningen istället räknas upp genom att multipliceras med en tolftedel av 
det enligt ovan beräknade värdet multiplicerat med antalet kalendermånader under 
kalenderåret (t+1) innan pensionsbehållningen börjar betalas ut. Uppräkningen sker 
vid utgången av den kalendermånad som närmast föregår den då pensionsbehållningen 
börjar betalas ut. 

Då pension betalas ut 

Pensionsbehållning enligt OPF-KL ska räknas om i samma grad som gällande IBB 
ändrats i förhållande till IBB för det kalenderår då pensionen började betalas ut. 
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS.2022.238
Datum: 2022-05-19
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

Förlängning av mandatperiod för överförmyndarnämnden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att förlänga mandatperioden för

samtliga ledamöter och ersättare samt för ordförande och vice ordförande i

överförmyndarnämnden till slutet av 2022-12-31.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

I enlighet med 19 kap. 2 § föräldrabalken har Ale kommun beslutat att det ska finnas en

överförmyndarnämnd i kommunen. Enligt lagstiftningen sträcker sig mandatperioden för

överförmyndarnämnden med fyra år räknat, från 1 januari året efter det att val till

kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. Mandatperioden för nuvarande sammansättning av

ledamöter, ersättare och ordförandeskap behöver därför justeras för att kommunen ska kunna

uppfylla sitt uppdrag enligt föräldrabalken.

Maria Reinholdsson Erik Bergman

Kommunchef Kanslichef
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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-05-19

Kommunfullmäktiges beslut KF § 168, 2018-11-19

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Utvecklingsledare Kansli och säkerhet
Löneavdelningen

För kännedom:

Överförmyndarnämnden

Ärendet

I enlighet med 19 kap. 2 § föräldrabalken har Ale kommun beslutat att det ska finnas en

överförmyndarnämnd i kommunen. Enligt lagstiftningen sträcker sig mandatperioden för

överförmyndarnämnden med fyra år räknat, från 1 januari året efter det att val till

kommunfullmäktige ägt rum i hela landet.

För innevarande mandatperiod har nuvarande sammansättning av ledamöter, ersättare samt

ordförandeskap endast valts till och med 2022-11-30. Konsekvensen blir att det för hela

december månad inte finns någon vald sammansättning av ledamöter, ersättare och

ordförandeskap som kan fullgöra överförmyndarnämndens uppgifter som krävs enligt

föräldrabalken. För att kommunen ska kunna fullgöra sitt uppdrag enligt lagstiftningen måste

därför mandatperioden för samtliga ledamöter, ersättare samt ordförandeskap justeras.

Ekonomisk bedömning

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

Invånarperspektiv

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

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Enligt 19 kap. 7 § första stycket föräldrabalken väljs överförmyndarnämndens ledamöter och

ersättare, och däribland ordförandeskap, från och med året efter det år då ordinarie val till
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kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. Det innebär att innevarande mandatperiod sträcker

sig från 2019-01-01 till 2022-12-31 och nästa mandatperiod från 2023-01-01 till 2026-12-31

Remissyttrande

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Förvaltningens bedömning

Mandatperioden för överförmyndarnämnden måste justeras för att kommunen ska kunna

uppfylla sin skyldighet enligt lagstiftningen fram till nästa mandatperiod för

överförmyndarnämnden väljs från och med 2023-01-01. Förvaltningen bedömer därför att det

är angeläget att justera innevarande mandatperiods tidslängd.



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-11-19

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KF § 168 Dnr KS.2018.3

Val av 5 ledamöter och 3 ersättare till
överförmyndarnämnden samt val av ordförande, 1:e vice
ordförande och 2:e vice ordförande för tiden 2018-12-01--
2022-11-30

Ärendet

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige utser följande ledamöter och ersättare i
överförmyndarnämnden för tiden 2018-12-01--2022-11-30:

Ledamöter

Christer Mörlin (KD)
Eva Eriksson
Ing-Britt Adiels (S)
Ronny Eriksson (FIA)
Robert Roos (SD)

Ersättare

Kjell Stensson (S)
Lennarth Nilsson (M)
Lars-Åke Ellbén (MP)

Vidare föreslår valberedningen att kommunfullmäktige utser Christer Mörlin (KD) till
ordförande för överförmyndarnämnden för samma period.

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige utser Eva Eriksson (S) till 1:e vice
ordförande för överförmyndarnämnden, för samma period.

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige utser Ronny Eriksson (FIA) till 2:e vice
ordförande för överförmyndarnämnden, för samma period.

Avslutningsvis föreslår valberedningen kommunfullmäktige att följande inkallelseordning
ska gälla för moderaterna, centerpartiet, liberalerna, krisdemokraterna, miljöpartiet och
framtid i Ale, i nämnden:

För ledamot tillhörande
nedanstående partigrupp

inträder ersättare i nedan angiven
partigruppsordning

(C) M, MP

(FIA) M, MP

(KD) M. MP
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-11-19

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

· Valberedningens beslut 2018-11-07 § 12

· Valberedningens beslut 2018-11-07 § 43

Yrkande

Under kommunfullmäktiges möte yrkar ordförande Jan Skog (M) på, som en konsekvens
av att den nya mandatperioden för nämnden tidigareläggs, att nuvarande
förtroendeuppdrag i överförmyndarnämnden upphör att gälla från och med 2018-12-01.

Dennis Ljunggren (S) yrkar avslag till valberedningens förslag avseende ersättare i nämnden
och föreslår istället att Dennis Ljunggren (S), Lennarth Nilsson (M) och Lars-Åke Ellbén
(MP) väljs till ersättare i överförmyndarnämnden.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till inkallelseordning för
moderaterna, centerpartiet, liberalerna, krisdemokraterna, miljöpartiet och framtid i Ale, i
nämnden. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande om att nuvarande förtroendeuppdrag i
överförmyndarnämnden upphör att gälla från och med 2018-12-01 och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Ordförande ställer proposition på valberedningens beslutsförslag gällande ledamöter i
nämnden och finner att kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Ordförande ställer proposition på valberedningens beslutsförslag gällande ersättare i
nämnden och Dennis Ljunggrens (S) yrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med Dennis Ljunggrens (S) yrkande.

Ordförande ställer proposition på valberedningens beslutsförslag gällande val av
ordförande och finner att kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Ordförande ställer proposition på valberedningens beslutsförslag gällande val av 1:e vice
ordförande och finner att kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Ordförande ställer proposition på valberedningens beslutsförslag gällande val av 2:e vice
ordförande och finner att kommunfullmäktige beslutar detsamma.
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-11-19

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att följande inkallelseordning ska gälla för moderaterna,
centerpartiet, liberalerna, krisdemokraterna, miljöpartiet och framtid i Ale, i nämnden för
tiden 2018-12-01--2022-11-30:

För ledamot tillhörande
nedanstående partigrupp

inträder ersättare i nedan angiven
partigruppsordning

(C) M, MP

(FIA) M, MP

(KD) M. MP

Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande förtroendeuppdrag i överförmyndarnämnden
upphör att gälla från och med 2018-12-01.

Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ledamöter och ersättare i
överförmyndarnämnden för mandatperioden 2018-12-01--2022-11-30:

Ledamöter Ersättare

Krister Mörlin (KD) Dennis Ljunggren (S)

Eva Eriksson (S) Lennarth Nilsson (M)

Ing-Britt Adiels (S) Lars-Åke Ellbén (MP)

Ronny Eriksson (FIA)

Robert Roos (SD)

Kommunfullmäktige beslutar att utse Christer Mörlin (KD) till ordförande i
överförmyndarnämnden för samma period.

Kommunfullmäktige beslutar att utse Eva Eriksson (S) till 1:e vice ordförande i
överförmyndarnämnden för samma period.

Kommunfullmäktige beslutar att utse Ronny Eriksson (FIA) till 2:e vice ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden för samma period.

___
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-11-19

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutsexpediering

För vidare hantering

Personalavdelningen

Nämndsekreterare för överförmyndarnämnden

Utvecklingsledare vid sektor kommunstyrelsen

För kännedom

De valda

43(119)
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS.2022.256
Datum: 2022-05-19
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

Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att under 2023 sammanträda

följande datum och tider:

Måndag den 23 januari kl. 18

Måndag den 6 mars kl. 18

Måndag den 3 april kl. 17

Måndag den 22 maj kl. 18

Måndag den 19 juni kl. 15

Måndag den 4 september kl. 18

Måndag den 2 oktober kl. 18

Måndag den 13 november kl. 18

Måndag den 18 december kl. 18

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Enligt 14 § i arbetsordningen för Ale kommunfullmäktige ska fullmäktige hålla nio ordinarie

sammanträden om året. Förvaltningen har arbetat fram en planering för kommunfullmäktige,

kommunstyrelsen och nämndernas sammanträden för 2023. Utgångspunkten är att

sammanträden hålls måndagar klockan 18 med undantag för sammanträden då ansvarsfrihet

prövas eller budget antas.

Maria Reinholdsson Erik Bergman

Kommunchef Kanslichef
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-05-19

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Kommunsekreterare
Ale Folkets Husförening

För kännedom:

Samtliga nämnder
AV-tekniker
Förvaltningsledningen

Ärendet

Enligt 14 § i arbetsordningen för Ale kommunfullmäktige ska fullmäktige hålla nio ordinarie

sammanträden om året. Senast vid decembersammanträdet bestämmer fullmäktige dag och tid

för kommande års sammanträden. Förvaltningen har arbetat fram en planering för

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämndernas sammanträden. I detta ärende

föreslås datum som kommunfullmäktige ska sammanträda.

Föreslagna datum är följande för 2023:

Måndag den 23 januari kl. 18

Måndag den 6 mars kl. 18

Måndag den 3 april kl. 17

Måndag den 22 maj kl. 18

Måndag den 19 juni kl. 15

Måndag den 4 september kl. 18

Måndag den 2 oktober kl. 18

Måndag den 13 november kl. 18

Måndag den 18 december kl. 18

Utgångspunkten är att sammanträden hålls måndagar klockan 18 med undantag för
sammanträden då ansvarsfrihet prövas eller budget antas. Sammanträdena äger rum i A-salen
i Alafors medborgarhus, Alafors.

Ekonomisk bedömning

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



3(3)

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

Kommunfullmäktige bestämmer när ordinarie sammanträden hålls, enligt 5 kap. 12 §

kommunallagen (2017:725). Kommunen har i 14 § arbetsordningen för Ale

kommunfullmäktige vidare reglerat att fullmäktige ska hålla nio ordinarie sammanträden om

året. Enligt samma bestämmelse är det kommunfullmäktige som bestämmer datum och tid för

sammanträden. Beslutet ska fattas före utgången av december månad året innan.

Remissyttrande

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

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Sammanträdestiderna publiceras på kommunens hemsida. Ett schema med datum för

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, arbetsutskott och deadlines kommer att upprättas och

skickas ut i samtliga av kommunens förvaltningar.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen gör ingen särskild bedömning.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(3)

Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS.2022.260
Datum: 2022-05-19
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

Återrapportering av Aleförslag perioden januari 2021 - april 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Aleförslaget infördes i augusti 2019 och är en möjlighet för personer boende i Ale eller som

har någon anknytning till Ale kommun att lämna ett förslag på hur Ale kan utvecklas och

förbättras. Av de 88 stycken Aleförslag som inkommit under aktuell period har 19 stycken

behandlats av en nämnd. Enbart ett förslag har godkänts, övriga har avslagits.

Aleförslagen skapar engagemang hos kommunens medborgare och bedöms vara en
uppskattad och känd väg för att inkomma med förslag till kommunen.

Förvaltningen bedömer dock att det föreligger förutsättningar för utveckling inom
nämndernas möjligheter att genomföra förslagen. Bland annat har nämnderna möjlighet att
prioritera om i budget för att finansiera ett förslag som nämnden i grunden ställer sig positiva
till, alternativt tidigarelägga investeringar.

Maria Reinholdsson Erik Bergman

Kommunchef Kanslichef
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-05-19

Statistik över inkomna Aleförslag 2021-01-01 - 2022-04-01

Beslutet skickas till:
För kännedom:

Utvecklingsledare Kansli och säkerhet

Enhetschef Kontaktcenter

Ärendet

Aleförslaget infördes i augusti 2019 och är en möjlighet för personer boende i Ale eller som

har någon anknytning till Ale kommun att lämna ett förslag på hur Ale kan utvecklas och

förbättras. Aleförslagen har engagerat invånarna och förlag inkommer kontinuerligt under

hela året.

Förslagslämnare skickar in sitt Aleförslag digitalt via en E-tjänst. Efter granskning publiceras

förslaget på Ale kommuns webbplats under 90 dagar.

Får förslaget fler än 75 röster skickas förslaget vidare till berörd nämnd för ställningstagande.

På webbplatsen beskrivs hanteringen av Aleförslagen samt regelverk.

De flesta förslagen har varit inom ansvarsområdet för samhällsbyggnadsnämnden eller kultur-

och fritidsnämnden. Enbart ett Aleförslag är godkänt av de ärenden som hanterats av nämnd

under perioden, övriga har avslagits.

Det finns flera anledningar till att förslaget avslås. Återkommande motivering är förslaget tas

med i en övergripande plan eller behovsanalys inför framtiden eller att frågan bör avgöras

tillsammans med en annan part till exempel föreningslivet.

Ibland förekommer motiveringen att ekonomiska förutsättningar saknas för att genomföra

förslaget.

Ekonomisk bedömning

Ekonomiska kostnader kan bli en effekt i samband med att ett Aleförslag godkänts av

ansvarig nämnd.

Invånarperspektiv

Aleförslaget är ett demokratiskt verktyg som ger kommunens medborgare möjlighet att

påverka kommunens utveckling tillsammans med politik och förvaltning.
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Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Området har beaktats men bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Remissyttrande

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

Förvaltningens bedömning

Aleförslaget är en metod för att utveckla invånardialogen och ett steg i arbetet med att
förbättra invånarnas möjlighet till inflytande och delaktighet i kommunen.
Aleförslaget kan även ses som ett verktyg för demokratiutveckling, eftersom det troligtvis
ger förtroendevalda ökad kunskap om och förståelse för vad som engagerar allmänheten

Förvaltningen bedömer dock att det föreligger förutsättningar för utveckling inom
nämndernas möjligheter att genomföra förslagen.

Bland annat har nämnderna möjlighet att prioritera om i budget för att finansiera ett förslag
som nämnden i grunden ställer sig positiva till, alternativt tidigarelägga investeringar.



Statistik Ale-förslaget 2021-01-01--
2022-04-30

Totalt inkomna 88

Godkänt 1

Avslaget 18

Röstning pågår 10

Inväntar ställningstagande från nämnd 14

Ej uppnått 75 röster 16

Ej godkända för publicering 29 T ex ej kommunens ansvar eller annat 
som  inte följer riktlinjerna.

Tilldelad nämnd

SBN 17

KFN 12

UBN 1

Servicenämnden 1

KS 1
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS-SOU.2022.265
Datum: 2022-05-06
Näringslivschef Per Brohagen

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

Kommunstyrelsen

Medlemskap i föreningen "Nyföretagarcentrum Södra

Bohuslän"

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Ale kommun kvarstår i föreningen "Nyföretagarcentrum Södra

Bohuslän."

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Nyföretagarcentrum Södra Bohusläns medlemmar representerar näringsliv, offentlig

förvaltning och organisationer. Föreningens verksamhet finansieras dels genom bidrag från

samarbetspartners, dels genom uppdragsverksamhet. Ändamålet är att bidra till näringslivets

utveckling i Kungälv, Stenungsund och Ale genom att hjälpa nyföretagare att starta och

utveckla företag. Detta sker genom kostnadsfri och konfidentiell rådgivning samt uppföljning

i initialskedet. En viktig del är att kunna erbjuda ett kvalificerat nätverk av närstående företag

som stödjer processen. Ale kommun har sedan våren 2021 varit medlem genom ett muntligt

avtal och bedömer att ett formellt beslut mer tydligt visar kommunens ambition och

viljeinriktning på området samtidigt som det också kan följas upp och omprövas.

Daniela Ölmunger Per Brohagen

Avdelningschef Näringslivschef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-05-06

Beslutet skickas till:
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För vidare hantering: Näringslivschef

Ärendet

NyföretagarCentrum Södra Bohuslän är en förening som har som syfte att bidra till ett starkt
och utvecklat nyföretagande i området Ale, Kungälv och Stenungsund. Föreningen bidrar till
att stärka nyföretagandet genom att erbjuda kostnadsfri rådgivning för de som går i starta-
eget-tankar och för de som nyligen har startat sitt företag. Föreningen finansieras genom
bland annat medlemskap men också genom ett nätverk av samarbetspartners som bidrar på
olika vis.

För Ale kommuns räkning har nyföretagandet under flera år bakåt lyfts som ett område där
mer kan göras. Nyföretagandet är ur ett GR-perspektiv förhållandevis lågt samtidigt som
företagsklimatet utifrån andelen konkurser och bolagens lönsamhet relativt sett gott med en
högre nettovinstmarginal bland kommunens företag och en relativt sett låg konkursgrad.

Rådgivning för nya och befintliga företagare erbjuds genom en rad olika organisationer och
verksamheter, bland annat Almi, Business Region Göteborg och Drivhuset. Ale kommun
hänvisar invånare till alla de mötesplatser som finns men har trots det utbudet som finns i
framför allt Göteborg, sett att den lokala tillgängligheten saknas. Medlemskapet i
Nyföretagarcentrum Södra Bohuslän fokuserar på den pusselbiten och blir ett tillägg till det
övriga stödsystemet för kommunens invånare.

Ekonomisk bedömning

Medlemskapet i föreningen har en årskostnad om 35 000. Bedömningen är att medlemskapets

fördelar där kommunens invånare får tillgång till kvalificerad och kostnadsfri rådgivning inför

företagsstart positivt gynnar kommunens invånare och kan bidra till ett ökat nyföretagande.

Invånarperspektiv

Nyföretagandet är konstaterat lägre i Ale kommun än i flera jämförelsebara GR-kommuner,
medlemskapets kostnad bedöms vara skäligt i förhållandet till fördelarna det innebär för
invånares tillgång till rådgivning. Ett ökat nyföretagande kan bidra till fler företag och fler
branscher som är representerade i kommunen. En stor branschvariation kan bidra till stabilitet
vid konjunktursvängar och kan bidra till en ökad arbetsmarknad.

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Förslaget ligger i linje med kommunens näringslivsstrategi



3(3)

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

Remissyttrande

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

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Näringslivschef ges i uppdrag att fortsätta samarbetet med Nyföretagarcentrum Södra

Bohuslän och årligen följa upp resultatet av kommunens medlemskap.

Förvaltningens bedömning

Ale kommun har sedan våren 2021 varit medlem i NyföretagarCentrum Södra Bohuslän

genom ett muntligt avtal. Förvaltningen bedömer att ett formellt beslut mer tydligt visar

kommunens ambition och viljeinriktning på området samtidigt som det också kan följas upp

för andra ställningstaganden successivt. Förvaltningens bedömning är att ett medlemskap ger

kommunens invånare stärkta möjligheter till kvalificerad rådgivning inför företagsstart och

dessutom tillgång till ett etablerat nätverk vilket kan bidra till att nyföretagandet också blir

hållbart. Att öka nyföretagandet har länge varit ett område där kommunen bedömt att

utrymme finns för förbättringar. Bedömningen är att medlemskapet ger kommunen stärkta

förutsättningar för ett ökat nyföretagande.
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS.2022.299
Datum: 2022-05-16
Registrator Anna Rasmussen

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

Kommunstyrelsen

Gemensamma gallringsföreskrifter för allmänna handlingar av
tillfällig eller ringa betydelse i Ale kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar Gemensamma gallringsföreskrifter för allmänna handlingar av
tillfällig eller ringa betydelse i Ale kommun. Beslutet ersätter kommunstyrelsens tidigare
beslut KS § 178, 2021-08-31 att anta styrdokumentet Gallringsbeslut av handlingar av
tillfällig eller ringa betydelse.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

För att förtydliga vad som gäller kring gallring av allmänna handlingar som är av tillfällig
eller ringa betydelse (både pappershandlingar och digitala handlingar som till exempel e-post
och filmer) så har ett så kallat gemensamt gallringsbeslut tagits fram.

Detta beslut ersätter tidigare beslut av kommunstyrelsen KS § 178 gällande handlingar av

tillfällig eller ringa betydelse.

Erik Bergman Anna Rasmussen

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

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-05-16

Gemensamma gallringsföreskrifter för allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse i

Ale kommun.

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Registratorer

Kommunarkivarie

För kännedom:

Kanslichef
Nämndsekreterare

Ärendet

I detta gallringsbeslut framgår att vissa handlingar kan gallras ”vid inaktualitet” vilket innebär
att handlingen ska gallras när den är åtgärdad eller på annat sätt har förlorat betydelse för
verksamheten. Gallring får dock endast ske under förutsättning att allmänhetens rätt till insyn
inte åsidosätts och att handlingarna bedöms sakna värde för rättskipning, förvaltning och
forskning.

Handlingar av tillfällig eller ringa betydelse som redovisas i denna föreskrift kan gallras vid
inaktualitet hos kommunens samtliga nämnder, förvaltningar och bolag.

Till denna föreskrift hör tre bilagor.

- Bilaga 1 redovisar handlingar som genom sitt informationsinnehåll eller sin funktion
är av tillfällig eller ringa betydelse

- Bilaga 2 redovisar handlingar som har överförts till ny databärare eller då handling har
ersatts av handling i annat format.

- Bilaga 3 redovisar gallring av handlingar som inkommit till eller upprättats av
kommunen i samband med användning av sociala medier och som är av tillfällig eller
ringa betydelse eller överförts till annan förvaringsplats (annat system eller utskrift).

Ekonomisk bedömning

För att myndigheter ska uppnå en kostnadseffektiv arkivvård är det av vikt att handlingar

gallras utifrån fastställda beslut.
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Invånarperspektiv

För att allmänheten ska kunna ta del av allmänna handlingar är det av vikt att de kan få en

överblick över de handlingar som finns hos aktuell myndighet.

Det kräver att myndigheten hanterar handlingar i enlighet med aktuell lagstiftning.

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Ärendet har koppling till offentlighets- och sekretesslagen, tryckfrihetsförordningen samt

förvaltningslagen. Den nämnda lagstiftningen har som syfte att garantera allmänhetens rätt att

få tillgång till allmänna handlingar, men även att stödja myndigheterna i sin administration.

Remissyttrande

Enligt § 5 i kommunstyrelsens reglemente ansvarar kommunstyrelsen för att leda arbetet med
att samordna nämndövergripande mål, riktlinjer och ramar i den kommunala styrningen.
I reglementet fastställs att kommunstyrelsen som nämnd ansvarar för informationshantering,
den digitala utvecklingen samt utgör arkivmyndighet. Någon remissyttrande från övriga
nämnder har på grund av ovanstående inte bedömts aktuellt.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Efter att gallringsbeslutet är fastställt kommer dokumentet att publiceras på kommunens

webbplats samt att information kommer att lämnas till alla sektorer som får sprida i sina

verksamheter.

Förvaltningens bedömning

Gallring av handlingar ska vara noga genomtänkt och ske kontrollerat utifrån lagstiftning.

Genom att gallra de handlingar som bedöms vara av litet eller ringa värde för verksamheten

och framtida forskning synligörs de handlingar som är av vikt att bevara i enlighet med

respektive nämnds informationshanteringsplan.



 

 

 

 

 

Gemensamma gallringsföreskrifter 

för allmänna handlingar av tillfällig 

eller ringa betydelse i Ale kommun 
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Sammanfattning 

För att förtydliga vad som gäller kring gallring av allmänna handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse (både pappershandlingar och 
digitala handlingar som till exempel e-post och filmer) så har ett så kallat gallringsbeslut tagits fram. 

Handlingar av tillfällig eller ringa betydelse som redovisas i denna föreskrift kan gallras vid inaktualitet hos kommunens samtliga nämnder, 

förvaltningar och bolag.  
 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Detta gallringssbeslut innehåller ett antal exempel på allmänna handlingar som genom sitt informationsinnehåll eller sin funktion är av tillfällig 
eller ringa betydelse och därför får gallras. Myndigheten ska själv göra en bedömning av vilken information som i normalfallet är eller kan vara 
av tillfällig eller ringa betydelse och som kan gallras utifrån detta beslut.  
 

Till detta beslut hör tre bilagor.  
- Bilaga 1 redovisar handlingar som genom sitt informationsinnehåll eller sin funktion är av tillfällig eller ringa betydelse  

 
- Bilaga 2 redovisar handlingar som har överförts till ny databärare eller då handling har ersatts av handling i annat format.  

 
- Bilaga 3 redovisar gallring av handlingar som inkommit till eller upprättats av kommunen i samband med användning av sociala medier 

och som är av tillfällig eller ringa betydelse eller överförts till annan förvaringsplats (annat system eller utskrift). 
 

Detta beslut ersätter tidigare beslut gällande handlingar av tillfällig eller ringa betydelse: KS 2021.305. 
 
Bestämmelser i denna föreskrift gäller inte om det finns avvikande bestämmelser om bevarande eller gallring i lag, förordning eller i föreskrifter 
som grundar sig på lag.  
 
Bestämmelser i denna föreskrift gäller inte om det finns avvikande bestämmelser om bevarande eller gallring i generella eller 
myndighetsspecifika gallringsbeslut utfärdade av arkivmyndigheten. 
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Begreppsförklaringar  
Bevarande   Grundregeln är bevarande. Handlingar som ska bevaras ska arkiveras på papper om inte annat är angivet.  

Gallring  Gallring innebär att allmänna handlingar, eller uppgifter i sådana, avlägsnas och förstörs, så att man får en 

informationsförlust. Gallring får bara ske om det finns ett gallringsbeslut, se gällande dokumenthanteringsplaner. 

Handlingar som inte har gallringsbeslut ska bevaras.  

Gallring i IT-system och som leder till förlust av betydelsefull information, förlust av sök- och 

sammanställningsmöjligheter eller förlust av möjlighet att fastställa informationens autenticitet räknas också som 

gallring och får bara ske om gallringsbeslut finns.  

Handlingar som ska gallras ska förstöras utan dröjsmål.  

Gallringsfrist  Om gallringsfristen är 10 år, så betyder det att gallring utförs på det 11:e året, det vill säga 10 kalenderår utöver det 

år handlingen tillkom. Om gallringsfristen är ”Vid inaktualitet” så innebär det att gallringsfristen är kort och kan 

bestämmas av förvaltningen själv utifrån dess behov av informationen.  

Rensning  Ej allmänna handlingar kan rensas, tas bort, utan att det finns ett gallringsbeslut. Det gäller till exempel:  

• Dubbletter och kopior  

• Utkast, underlag till dokument, som inte har skickats utanför arbetsgruppen, expedierats, eller arkiverats och som 

inte tillför sakuppgift eller information som behövs till ett ärende  

Normalt utförs rensning av berörd handläggare.  

Notera särskilt att rensning inte gäller register, förteckningar eller andra listor där information tillförs fortlöpande. 

Det vill säga när registret har färdigställts för att börja registrera uppgifter fortlöpande, så är det en allmän handling 

som enbart kan gallras om det finns ett gallringsbeslut.  
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Ringa och tillfällig betydelse    I kommunens verksamhet hanteras stora mängder information som är allmän handling men som har 

liten eller kortvarig  betydelse för verksamheten. Gallring av dessa handlingar får bara ske under 

förutsättning att allmänhetens rätt till insyn inte  åsidosätts och att handlingarna bedöms sakna 

betydelse för rättskipningen (lagkrav), förvaltningen (kommunen) och  forskningen. Notera särskilt att 

detta gallringsbeslut endast tar upp handlingar av liten och kortvarig betydelse. 
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Bilaga 1. Allmänna Handlingar som genom sitt informationsinnehåll eller sin funktion är av tillfällig eller ringa 

betydelse 
 

Villkor för tillämpning  
Gallring av handlingar som genom sitt informationsinnehåll, sin funktion eller i sitt specifika sammanhang är av tillfällig eller ringa betydelse får 
ske, under förutsättning att gallringen inte medför att allmänhetens insyn åsidosätts och att handlingarna bedöms sakna värde för 
rättsskipning, förvaltning och forskning.  
 
Nedan följer exempel på handlingar som genom sitt informationsinnehåll eller sin funktion är av tillfällig eller ringa betydelse. Myndigheten ska 

själv göra en bedömning av vilken information som i normalfallet är eller kan vara av tillfällig eller ringa betydelse och som kan gallras utifrån 

detta beslut. 

 

Typ av handling Exempel Kommentar 

Handlingar som inte leder till 

åtgärd och inte föranleder någon 

åtgärd eller tillför sakuppgift i 

ärendet, oavsett medium (ex 

papper, e-post, SMS, meddelande 

på röstbrevlåda etc)  

 

• Reklam 

• Korrespondens av uppenbart tillfällig 

eller ringa betydelse 

• Handlingar för kännedom 

• Handlingar som är obegripliga eller 

meningslösa för verksamheten 

• Handlingar som ligger utanför 

myndighetens verksamhetsområde 

• Inkommande allmänna synpunkter som 

inte leder till någon åtgärd 

• Spam/skräppost i e-post 

 

Handlingar som inte bedöms leda till någon åtgärd och som i övrigt 

saknar betydelse. Korrespondens kan i det här fallet ske via olika 

kommunikations-kanaler.  
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Typ av handling Exempel Kommentar 

Handlingar rörande möten, 

kurser, konferenser etc.  

 

• Kallelser  

• Dagordningar  

• Deltagarförteckningar  

• Korrespondens om mötestider  

• Anmälningar till externa och interna 

kurser, seminarier och konferenser  

• Kursinbjudningar  

• Deltagarbekräftelser  

• Underlag/presentationer  

• Minnesanteckningar från 

avdelningsmöten, personalmöten, 

informationsmöten, interna 

verksamhetsmöten  

 

Dessa handlingstyper kan i vissa fall och utifrån myndighetens 

bedömning ha ett högre informationsvärde och ska i så fall inte gallras 

utifrån detta beslut. 

 

Kopior/dubbletter av allmänna 

handlingar  

 

• Protokoll 

• Handlingar som framställts för 

överföring, utlämning eller spridning 

 

Förutsatt att det finns ett arkivexemplar hos myndigheten med samma 
innehåll. 

Handlingar rörande IT, telefoni 

och fax  

 

• Cookie- och tempfiler samt 

webbläsarnas historikfiler  

• Felanmälningar och supportärenden  

• Aktivitetsrapporter, fax och skrivare  

• Loggar 

• Felaktiga uppgifter i IT-system av 
registerkaraktär 
 

Förutsatt att de inte längre behövs för kontroll av överföringen och att de 

inte heller behövs för återsökning av de handlingar som inkommit till 

eller utgått från kommunen och som ska bevaras. 
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Typ av handling Exempel Kommentar 

E-postloggar över inkommande 
och utgående e-post 
  

 Gallras automatiskt efter 3 månader av IT 

E-post som inkommit till 

myndighetsbrevlådan, som inte 

ska diarieföras men som ska 

skickas vidare till tjänsteman  

 

 Gallras från myndighetsbrevlådan när vidarebefordran till tjänsteman 

gjorts. 

Utskrifter • Utskrifter ur databaser och andra 

verksamhetssystem  

 

Exempelvis utskrifter som görs för att underlätta det interna arbetet.  

Uppgifter och register  
 

• Fält i databaser/system som inte tillför 

något i sak eller är av vikt för 

verksamheten  

• Flextid som inte är lönegrundande  

• Förteckningar över licenser, 

programvaror, IP-adresser  

• Felaktiga uppgifter i register 

• Register över kontaktpersoner  

• Semesterlistor  

• Telefonlistor  

• Adresslistor  

• Uppgifter om närmast anhörig  

• Checklistor  

• Närvarolistor 

 

Exempelvis när uppgifter uppdateras löpande och efter behov. 

Uppgifterna/registerna är endast tillfälliga hjälpmedel.  

 

 

Felaktiga uppgifter får endast vara skrivfel, räknefel eller motsvarande 

förbiseenden. 
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Typ av handling Exempel Kommentar 

Underlag  
 

• Underlag för statistik (statistiskt 

primärmaterial som legat till grund för 

statistisk bearbetning)  

• Enkätsvar  

• Underlag till facken vid löneöversyn och 

andra förhandlingar  

• Underlag för myndighetens interna 

planering och verksamhetsredovisning.  

 

Informationen kan gallras när en sammanställning är upprättad.  
 

Bilder, filmer och 

ljudupptagningar  

 

(För bilder, filmer och 

ljudupptagningar i samband med 

kamerabevakning, se exempel 

nedan)  

• Fotografiskt material  

• Filmer  

• Ljudupptagningar  

 

Bilder och filmer som förekommer i dubbletter eller snarlika versioner.  

 

Bilder, filmer eller ljudupptagningar med ringa informationsinnehåll som 

inte tillför sakuppgift eller är av vikt för verksamheten.  

 

Avsaknad av relevant metadata rörande dessa handlingar kan också vara 

grund för gallring.  

 

Material som upprättas i 
samband med kamerabevakning  
 

• Fotografiskt material  

• Filmer  

• Ljudupptagningar  

 

Gallras av integritetsskäl och i enlighet med de villkor som anges i 

tillståndet för kamerabevakning.  

Myndigheter eller den som utför en uppgift av allmänt intresse, som 

bevakar en plats dit allmänheten har tillträde, måste ansöka om tillstånd 

för sin kamerabevakning. 

Tillståndet anger om och i så fall hur länge inspelningarna får lagras. I 

fråga om realtidsövervakning kan det av tillståndet framgå att lagring inte 

alls får ske.  
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Typ av handling Exempel Kommentar 

Dessa handlingstyper kan i vissa fall och utifrån myndighetens 

bedömning ha ett högre informationsvärde och ska i så fall inte gallras 

utifrån detta beslut. 

 

Inkommen förfrågan/begäran och 

utgående svar avseende 

registerutdrag, rättelse, radering, 

begränsning, dataportalitet och 

information om behandling av 

personuppgift enligt 

dataskyddsförordningen (GDPR)  

 

• Inkommen förfrågan/begäran  

• Upprättat/expedierat registerutdrag 

och/eller utgående svar  

 

Gallras av integritetsskäl. Gallring bör ske senast två månader efter 

avslutat ärende.  

 

Dessa handlingstyper kan i vissa fall och utifrån myndighetens 

bedömning ha ett högre informationsvärde och ska i så fall inte gallras 

utifrån detta beslut.  

Gemensamma samarbetsytor och 

webbmöten (ex Teams) internt 

 

• Medlems- och kontaktlistor 

• Profiluppgifter 

• Konversationer via chattfunktionen 

• Inspelade digitala möten 

 

Konversationer i Teams gallras automatiskt efter 30 dagar.  

 

Profiluppgifter gallras automatiskt när ett användarkonto inaktiveras.  

Handlingar som endast tillkommit 

för kontroll av postbefordran. 

• Kvittenslistor för avgående post 

• Inlämningskvitton 

• Blad ur ankomst- och 

registreringsförteckningar från 

postdistributör.  

 

Under förutsättning att handlingarna inte längre behövs som bevis på 

mottagen/utgående försändelse.  

 

Mottagnings- och delgivningsbevis dokumenteras i respektive nämnds 

informationshanteringsplan.  

Övrig dokumentation  
 

• Korrespondens  

• Cirkulär 

• Meddelanden  

Dessa handlingstyper kan i vissa fall och utifrån myndighetens 

bedömning ha ett högre informationsvärde och ska i så fall inte gallras 

utifrån detta beslut.  
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Typ av handling Exempel Kommentar 

• Bokningar, t ex av lokal eller teknisk 

utrustning  

• Avstämningar  

• Uppföljningar  

• Minnesanteckningar  

• Handlingar för 

sakgranskning/faktagranskning  

• SMS, MMS och röstmeddelanden  

• Följebrev/missiv under förutsättning att 

de inte tillför information till ärendet.  

• Manualer/lathundar  

• Rutinbeskrivningar  

• Dokumentation från friskvårdsinsats  

• Följesedlar  

• Handböcker  

• Närvarolistor  

• Informationsutskick av ringa eller 

tillfällig betydelse  

• Inkommen begäran av rutinmässig 

karaktär samt svar rörande utlämnande 

av allmän handling  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Information som inkommer via t ex telefon, SMS eller andra 
kommunikationskanaler och som leder till åtgärd eller tillför sakuppgift 
ska tas omhand innan den inkomna handlingen får gallras.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Får gallras under förutsättning att begäran bifalles utan inskränkning och 
om den i övrigt inte är av intresse eller betydelse för verksamheten. 
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Bilaga 2. Gallring av information som överförts till ny databärare eller då handling har ersatts av handling i 

annat format 

Villkor för tillämpning  
Ursprungsmedia får gallras under förutsättning att det kan ske utan eller med endast ringa förlust av betydelsebärande information. Att 
förstöra allmänna handlingar i samband med konvertering eller migrering räknas som gallring om detta medför:  
 

- informationsförlust  
- förlust av möjliga sammanställningar  
- förlust av sökmöjligheter eller  
- förlust av möjligheten att fastställa informationens autenticitet  

 

Nedan följer exempel på information som kan gallras efter det att innehållet har överförts till ny databärare eller ersatts av handling i annat 
format. Det är alltså inte informationsinnehållet som här bedöms vara av tillfällig eller ringa betydelse, däremot har den ursprungliga 
databäraren mist sin funktion i samband med överföringen, vilket resulterar i att informationen därefter finns i två likvärdiga exemplar.  
 
Observera att det kan finnas lagstiftning som inte tillåter eller begränsar möjligheten till överföring till ny databärare.  

Observera att det finns särskilda bestämmelser kring ersättningsskanning av pappershandlingar, rådgör med kommunarkivarien. 
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Beskrivning Exempel Kommentar 

Handlingar som inkommit 

eller expedierats i elektronisk 

form t.ex. e-post eller via 

internet, om handlingarna 

har överförts till annat 

format eller annan 

databärare  

 

• E-postmeddelanden  

• Digitala kontorsdokument  

• Optiska databärare och annan form 

av databärare (t ex CD, DVD, USB)  

 

Ex digital information skrivs ut och bevaras på papper.  

 

Förutsättning att överföringen endast har medfört ringa 

förlust, dvs inte är autentiserade genom elektroniska 

signaturer eller motsvarande. 

 

Inkomna elektroniska eller 

faxade handlingar som 

ersatts av senare inkomna 

underskrivna handlingar.  

 

 Första handlingen inkommer på fax/e-post, senare 

inkommer samma handling brevledes.  

 

Har första handlingen ankomststämplats bör den bevaras 

till dess ärendet är avslutats. Rör ärendet 

myndighetsutövning bör handlingen bevaras tills 

överklagandetiden löpt ut. 

 

Digitala handlingar som 

överförts till system för 

bevarande kan gallras från 

ursprungssystemet. 

 

 Efter säkerställd överföring till ärendehanteringssystem.  
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Inkomna eller upprättade 
pappers-handlingar som 
överförts till elektroniskt 
format, d.v.s. 
ersättningsskannats.  
 

 Får ej gallras innan gallringsutredning gjorts och 
gallringsbeslut fattats.  
 
Kontakta kommunarkivarie för mer information.  
 

Digital information som 

ersatts av digital information  

 

•  Backuptagningar  

 

• Överföring av information från t.ex. 

CD till filserver.  

 

 

 

 

 

 

Information som ersatts av ny enligt myndighetens rutiner 

för backuptagning.  

 

Backuptagningar är inte allmän handling, men exemplifieras 

här för tydlighetens skull. 

 

Överföringen av information från t.ex. Excel till PDF.  

 

 

Överföringen av information från t.ex. CD till filserver.  

 • Konverterad/migrerad information 

 

 

• Optisk databärare 

 

Analog information/ 

databärare som ersatts av 

digital information  

 

• Magnetiska databärare (t ex rullband 

[reel to reel], ljudkassett [DAT], VHS-

kassett)  

 

Överföring av information till digital databärare.  

 

Tänk på att tillföra lämplig metadata till den migrerade 

informationen och att ta vara på äldre register.  
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• Analog fotografisk databärare (negativ, 

diapositiv, 8-, 16-, eller 35mm film)  

 

 

Myndigheten ska göra en bedömning av det kulturhistoriska 

värdet av ursprungsmediet innan gallring får ske.  

 • Analoga kontorsdokument  

 



 

15 
 

Bilaga 3: Gallring från sociala medier 

Beskrivning av handlingsslaget 
Allmänna handlingar som inkommit till eller upprättats av kommunen i samband med användning av sociala medier och som är av tillfällig eller 
ringa betydelse eller överförts till annan förvaringsplats (annat system eller utskrift). 
 
Sociala medier definieras i detta sammanhang som informations- och kommunikationsteknikbaserade verktyg som möjliggör interaktion i form 
av dialog, relationsskapande och kunskapsspridning, exempelvis webbplatser med möjligheter till kommentarer, chatt eller bloggar. 
 

Följande gallringsfrister ska tillämpas: 
 

Beskrivning Gallras 

Inlägg som innehåller följande:  
 

• Uppvigling 

• Hets mot folkgrupp 

• Barnpornografibrott 

• Olaga våldsskildring 

• Upphovsrätt eller intrång i andra rättigheter som 

skyddas av 5 kap. upphovsrättslagen 

 

Ta skärmdump och ta bort omedelbart från det sociala mediet. Skicka för 

diarieföring. Meddela den som skrivit inlägget varför det tagits bort. 

Regleras i lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (1998:112).  

 

Innan gallring sker kan vissa åtgärder behöva göras, ex polisanmälan eller 

vidarebefordras till annan enhet inom kommunen ex nämndens diarium.  

 

Dölj inlägget medan åtgärder vidtas. Tänk på att spara inläggen eftersom 
avsändaren när som helst kan ta bort inlägget och viktig bevisning då går 
förlorad. 
 

Kommentarer och inlägg av stötande eller kränkande 

karaktär. 

Ta skärmdump och ta bort omedelbart från det sociala mediet. Skicka för 

diarieföring. Meddela den som skrivit inlägget varför det tagits bort och 

uppmana hen att hålla god ton. 
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Innan gallring sker kan vissa åtgärder behöva göras, ex polisanmälan eller 

vidarebefordras till annan enhet inom kommunen ex nämndens diarium.  

 

Dölj inlägget medan åtgärder vidtas. Tänk på att spara inläggen eftersom 
avsändaren när som helst kan ta bort inlägget och viktig bevisning då går 
förlorad. 
 

Begäran om allmän handling 

 

Vidarebefordra omedelbart till rätt person som kan lämna ut handlingen. 

Handlingar av vikt eller med koppling till 

ärendehandläggning 

 

Vidarebefordras till rätt avdelning som hanterar handlingen enligt 

ordinarie rutiner. 

Synpunkter/klagomål Hanteras enligt styrdokumentet som rör synpunkter 

 

Arkivering av uppgifter som ska bevaras eller som 

omfattas av någon annan gallringsbestämmelse än 

detta beslut 

 

Överför till kommunens ordinarie handläggning och kan därefter tas bort 

från det sociala mediet. 

Uppgifter som omfattas av sekretess Vidarebefordras till rätt avdelning och hanteras enligt ordinarie 

handläggningsrutiner. 

 

Frågor och svar av enkel och rutinmässig karaktär. Gallras efter 3 månader, men senast efter 1 år 

 

Kommentarer och inlägg som inkommit för kännedom 

och som inte föranlett någon åtgärd från kommunens 

sida och som i övrigt är av ringa betydelse. 

 

Gallras efter 3 månader, men senast efter 1 år 
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Sammanfattningar och webbanpassning av text som 

redan finns bevarad. 

 

Gallras vid inaktualitet. Räknas som kopia och skall inte dubbelarkiveras. 

 

Foto, film och ljud Finns det bevarat på annan plats i organisationen kan det gallras vid 

inaktualitet då det ses som en kopia. Annars skall det bevaras.  

 

Kommentarer som innehåller sekretess eller bryter mot 

regler 

 

Kopiera kommentaren, avpubliceras, skickas till diariet och bevaras. 

 

Information som bara är viktig på kort sikt (ex ändrade 

öppettider, kortare nyheter etc) 

 

Gallras vid inaktualitet 

Unik information av varaktig betydelse som du 

publicerar 

 

Bevaras tillsammans med övriga handlingar i ärendet 

 

Evenemang som skapas i det sociala mediet Gallras vid inaktualitet 

 

Information från andra källor/ databaser som visas på 

webbplatsen 

 

Tas om hand i samband med arkivering av systemstödet. 

 

 

Bedömning som ligger till grund för beslutet 

I E-delegationens riktlinjer om myndigheters användning av sociala medier (version 1.0, 2010-12-30) framgår att statliga myndigheter, landsting 
och kommuner med stöd av Riksarkivets föreskrift 1997:6 bör fatta ett lokalt tillämpningsbeslut om gallringsfrist för handlingar av tillfällig eller 
ringa betydelse som förekommer i samband med myndighetens användning av sociala medier. 
 
De sociala medier som används av Ale kommun och där uppgifter från allmänheten inkommer bevakas varje dag under kontorstid. 
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I de fall inte kommunen själv kan förfoga över radering av information på det sociala mediet ska, i de fall då informationen måste eller bör tas 
bort, kommunen vidta åtgärder för detta.  
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS.2022.174
Datum: 2022-05-25
Ekonomichef Ken Gunnesson

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

Kommunstyrelsen

Revisionsrapport - Fördjupad granskning avseende inköp och

upphandling

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens svar avseende fördjupad granskning

avseende inköp och upphandling som sitt eget.

Kommunstyrelsen beslutar att sända svaret till revisorerna.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Revisorerna i Ale kommun har i en skrivelse daterad den 21 februari 2022 översänt en

revisionsrapport avseende fördjupad granskning avseende inköp och upphandling vilket har

som syfte att ge kommunens revisorer underlag för bedömningen av om kommunstyrelsen

och nämnderna har en ändamålsenlig inköps och upphandlingsprocess samt bedöma

efterlevnaden av gällande lagstiftning inom området.

Granskningen påvisar att kommunstyrelsen i all väsentlighet säkerställt en ändamålsenlig

styrning av inköps och upphandlingsprocessen. Av granskningen framgår att de befintliga

styrdokumenten, rutinerna och mallarna för roll och ansvarsfördelning upplevs ge ett

ändamålsenligt stöd i arbetet. Upphandlingsenheten upplevs vara ett väl fungerande stöd till

verksamheterna. I rapporten framkommer några rekommendationer som syftar till att förbättra

så att efterlevnaden av processerna blir än högre.

Revisionen önskar svar på hur kommunstyrelsen avser att hantera rapporten och föreslagna

rekommendationer. I kommunstyrelsens svar till revisionen framgår att kommunstyrelsen har

för avsikt att se över kontrollmoment och processer för att säkerställa att gällande riktljer och

styrdokument i än högre grad efterlevs. Svar på varje rekommendation framgår i avsnittet

förvaltningens bedömning.

Maria Reinholdsson Ken Gunnesson

Kommunchef Ekonomichef
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-05-25

Svar till revisorerna, 2022-05-25

Skrivelse från revisorerna Revisionsrapport 2021 - Fördjupad granskning avseende inköp och

upphandling

Revisionsrapport 2021 - Fördjupad granskning avseende inköp och upphandling

Beslutet skickas till:

För kännedom:

Upphandlingschef
Ekonomichef

Ärendet

Revisorerna i Ale kommun har i en skrivelse daterad den 21 februari 2022 översänt en

revisionsrapport avseende fördjupad granskning avseende inköp och upphandling vilket har

som syfte att ge kommunens revisorer underlag för bedömningen av om kommunstyrelsen

och nämnderna har en ändamålsenlig inköps och upphandlingsprocess samt bedöma

efterlevnaden av gällande lagstiftning inom området. Revisionen önskar svar på hur

kommunstyrelsen avser att hantera rapporten och föreslagna rekommendationer.

Ekonomisk bedömning

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag

Invånarperspektiv

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag
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Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning som var på revisionens frågor framgår i särskilt yttrande som

utgör beslutsunderlag.
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Kommunstyrelsen
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Svar på fördjupad granskning avseende inköp och upphandling

Revisorerna i Ale kommun har i en skrivelse daterad den 21 februari 2022 översänt en
revisionsrapport avseende fördjupad granskning avseende inköp och upphandling vilket har
som syfte att ge kommunens revisorer underlag för bedömningen av om kommunstyrelsen och
nämnderna har en ändamålsenlig inköps och upphandlingsprocess samt bedöma efterlevnaden
av gällande lagstiftning inom området. Revisionen önskar svar på hur kommunstyrelsen avser
att hantera rapporten och föreslagna rekommendationer.

Granskningen påvisar att kommunstyrelsen i all väsentlighet säkerställt en ändamålsenlig
styrning av inköps och upphandlingsprocessen. Av granskningen framgår att de befintliga
styrdokumenten, rutinerna och mallarna för roll och ansvarsfördelning upplevs ge ett
ändamålsenligt stöd i arbetet. Upphandlingsenheten upplevs vara ett väl fungerande stöd till
verksamheterna.I rapporten framkommer några rekommendationer som syftar till att förbättra
så att efterlevnaden av processerna blir än högre vilket kommunstyrelsen ger svar på enligt
nedan.

Direktupphandlingar - Säkerställa att direktupphandlingar genomförs och dokumenteras enligt
med dokumentationskrav och egna bestämmelser.

Här finns idag tydligt antagna rutiner som framgår i både upphanldingspolicy samt

inköpshanboken. Här krävs ytterligare information och utbildning till de i kommunen som gör

avrop samt direktupphandling. Ekonomiavdelningen kommer också att se vilka möjligheter tex

vårt ekonomisystemet ger för kunna bygga in kontrollmoment i processen. Kan tex vara så att

man kan behöva ange vid granskningsattest av faktura om man gjort avrop på ramavtal eller via

direktupphandling. Arbetsmomenten får dock inte bli så administrativt krävande att det

överstiger eventuell vinst av införandet av dokumentationskravet.

Uppföljning och kontroll - Säkerställa uppföljning och kontroll i enlighet med

upphandlingspolicyn

Allt kan inte ingå i en nämnds internkontrollplan utan här behöver nämnderna tillsammans med

ekonomi och upphandling bygga upp rutiner för stickprovskontroll som ingår i det systematiska

kontrollarbetet som så mycket annat.

Systematisk avtalsuppföljning - Tillse framtagande av rutiner för systematisk

avtalsuppföljning

Granskningen visar att det finns ett väl fungerande samarbete mella verksamheterna och

upphandlingsenheten men att skriftliga rutiner saknas för hur systematisk uppföljning av
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avtalstrohet ska ske. Rutin kommer att behöva tas fram och göras känd i organisationen. Det

kommer inte vara troligt att få till en uppföljning av alla inköp då det är väldigt tidskrävande

och kostsamt men utgångspunkten kommmer att vara få till en rutin med stickprov etc som

ändå med största sannorlikhet säkerställer att gällande ramavtal följs. Ekonomiavdelningen har

också för avsikt att under 2022 påbörja ett arbete med externt systemstöd för att få överblick

och systematisk kontroll av alla kommunens externa hyresavtal samt all finansiell och

operationell leasing.

Kontroll av fakturor - Stärka kontroll av fakturor för att säkerställa att de innehåller tillräcklig

information

Det framgår med största tydlighet i de idag beslutade styrdokument såsom tex
inköpshandboken vad för kontroller som krävs av mottagningsattestant innan denne kan
godkänna fakturan. Häri ligger bland annat att säkerställa att fakturan lever upp till alla de
legala krav som finns samt att nödvändiga dokument ska bifogas fakturan elektroniskt om det
inte framgår tydligt på fakturan vad som avses och gäller. Här behövs ytterligare
utbildningsinsatser till alla granskningsattestanter samt ökade stickprovskontroller.

Maria Reinholdsson Ken Gunnesson

Kommunchef Ekonomichef
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer:KS-SOU.2022.201
Datum: 2022-05-19
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

Åtgärdsplan gällande rekommendationerna från

revisionsrapport 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar anta åtgärdsplan gällande rekommendationerna från
revisionsrapporten 2021.

Kommunstyrelsen beslutar översända antagen åtgärdsplan som svar till revisionen.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Utifrån 12 kap. 1 § kommunallagen ska revisorerna årligen granska all verksamhet som

bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Granskningen syftar till att ge revisorerna

underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med

kommunallagen och god revisionssed. Revisionen har granskat och lämnat rekommendationer

till styrelse utifrån målstyrning, uppsiktsplikten och arbetet med intern kontroll. I revisionens

följebrev önskas svar från kommunstyrelsen senast den 16 juni. En åtgärdsplan har tagits fram

i syfte att besvara revisionens frågeställningar och lyfta hur styrelsen går vidare med arbetet

utifrån de rekommendationer som framförts i revisionsrapporten 2021. Förvaltningen

bedömer sammantaget att åtgärderna kommer stärka arbetet med målstyrningen och

säkerställa arbetet med uppsiktsplikten samt internkontrollen.

Daniela Ölmunger Hussein Al-zubaidi

Avdelningschef Strategi och uppföljning Kommuncontroller
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-05-19

Åtgärdsplan gällande Revisionsrapport 2021 - Grundläggande granskning

Skrivelse från kommunrevisionen Revisionsrapport 2021 - Grundläggande granskning

Revisionsrapport 2021 - Grundläggande granskning

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Avdelningschef Strategi och uppföljning
Kommuncontroller

För kännedom:

Revisionen

Ärendet

Utifrån 12 kap. 1 § kommunallagen ska revisorerna årligen granska all verksamhet som
bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Styrelse och nämnders ansvar för
verksamheten regleras i kommunallagen 6 kap. 6 §. Där framgår att nämnderna ska se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, att den
interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande
sätt. Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för
ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med
kommunallagen och god revisionssed. Revisionen har granskat och lämnat rekommendationer
till styrelse och nämnder utifrån områdena styrning, uppföljning och internkontroll.

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderade revisionen kommunstyrelsen att:

 Stärka målstyrningen genom att formulera grunder för bedömning av måluppfyllelse

 Säkerställa att uppsiktsplikten över bolag uppfylls

 Säkerställa att arbetet med intern kontroll följer kommunens riktlinjer

I revisionens följebrev önskas svar från kommunstyrelsen senast den 16 juni utifrån följande
frågeställningar:

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

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

 Vilken verksamhet och/eller funktion i förvaltningen ansvarar för att genomföra beslutade åtgärder med anledning
av de rekommendationer som redovisas i rapporten?
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En åtgärdsplan har tagits fram i syfte att besvara revisionens frågeställningar och lyfta hur
styrelsen går vidare med arbetet utifrån de rekommendationer som framförts i
revisionsrapporten 2021.

Ekonomisk bedömning

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

Invånarperspektiv

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

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

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

Av framtagen åtgärdsplan framgår hur förvaltningens åtgärder är kopplade till revisionens

rekommendationer och vem som är ansvarig samt när åtgärderna planeras vara genomförda.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen har tagit fram en åtgärdsplan som svar på revisionen begäran i enlighet med

frågeställningarna i följebrevet till revisionsrapporten 2021. Åtgärdsplanen behandlar de

rekommendationer som framförts av revisionen. Förvaltningen bedömer sammantaget att

åtgärderna kommer stärka arbetet med målstyrningen och säkerställa arbetet med

uppsiktsplikten samt internkontrollen.



Kommunstyrelsen

Åtgärdsplan gällande
revisionsrapport 2021
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1Granskningens utgångspunkter

Utifrån kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas
verksamhetsområden. Styrelse och nämnders ansvar för verksamheten regleras i kommunallagen 6 kap. 6 §. Där
framgår att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige
bestämt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Detta är en åtgärdsplan som har till syfte att lyfta hur styrelse/nämnd går vidare med åtgärder utifrån de
rekommendationer som framförts av revisionen i samband med revisionsrapporten 2021.

Revisionen har granskat och lämnat rekommendationer till styrelse och nämnder utifrån följande tre områden.

Tillräcklig styrning för att leva upp till mål, beslut och föreskrifter
▪ A1. Brutit ned fullmäktiges mål till egna mål
▪ A2. Måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges mål

Tillräcklig uppföljning av verksamhet och ekonomi
▪ B1. Följt upp nämndens verksamhet och måluppfyllelse löpande
▪ B2. Följt upp nämndens ekonomi löpande
▪ B3. Följt upp avvikelser i ekonomi och måluppfyllelse samt vidtagit åtgärder för
budget i balans och god måluppfyllelse
▪ B4. Löpande utövat uppsikt över nämnder och bolag (KS)

Systematiskt arbete med intern kontroll i verksamheten
▪ C1. Arbetat fram och dokumenterat en riskanalys
▪ C2. Fastställt en internkontrollplan i enlighet med riktlinjer och policy
▪ C3. Följt upp nämndens arbete med intern kontroll, och rapporterat till kommunstyrelsen
i samband med delårs- och årsbokslut
▪ C4. Granskat innevarande års interna planer för styrning och kontroll senast i
december samt utvärderat kommunens arbetssätt för intern kontroll (KS)

Bedömning har sedan genomfört utifrån följande kategorier:
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2Kommunstyrelsen

2.1 Revisionens bedömning

Revisionen bedömer att kommunstyrelsen i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt.

 Men det framgår inte på ett tydligt sätt hur kommunstyrelsen gjort bedömningen att samtliga av
kommunfullmäktiges strategiska målsättningar bedöms uppfyllas. Revisionen bedömer att
kommunstyrelsen bör formulera grunder för bedömning av måluppfyllelse. Detta för att säkerställa en
tydlig styrning avseende målarbetet.

Revisionen bedömer att kommunstyrelsen i huvudsak har säkerställt en tillräcklig uppföljning och
rapportering.

 Av protokoll framgår inte att kommunstyrelsen utövat uppsikt över bolag.

Revisionen bedömer att kommunstyrelsen delvis har arbetat med intern kontroll i enlighet med
kommunens anvisningar.

 Kommunstyrelsens arbete med intern kontroll har inte följt riktlinjer för intern styrning och kontroll vad
gäller när planen antagits, planens innehåll samt när granskning av nämndernas interna planer skett.

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar revisionen kommunstyrelsen att:

 Stärka målstyrningen genom att formulera grunder för bedömning av måluppfyllelse

 Säkerställa att uppsiktsplikten över bolag uppfylls

 Säkerställa att arbetet med intern kontroll följer kommunens riktlinjer
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2.2 Revisionens önskemål

Granskningsrapporten översänds med önskemål att senast den 16 juni 2022 erhålla
svar från styrelsen på nedan frågeställningar.

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

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

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

2.3 Nämndens åtgärdsplan

Nedan presenteras åtgärder kopplade till varje rekommendation.

2.3.1 Måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges mål

Åtgärd/er Genomförande (Start och slutdatum) Ansvarig

För att stärka målstyrningen vid bedömning av
måluppfyllelse ska följande genomföras:

- Bedömningsgrunder ska formuleras som
preciserar de övergripande principerna som
gäller vid bedömning av måluppfyllelse.

- Bedömningsgrunder ska även formuleras som
preciserar de specifika principerna som bryter
ner kommunfullmäktiges målsättningar som
gäller vid bedömning av måluppfyllelse.

- Bedömningsgrunderna kommer läggas in i
framtida bokslut som läsanvisningar för att
tydliggöra och skapa en röd tråd mellan
bedömningsgrunderna och bedömningen av
måluppfyllelse.

Genomförande kommer ske i samband med
delårsbokslut 2 för 2022.

Period: 2022-08-01 och 2022-10-31

Avdelningschef för avdelning strategi och
uppföljning.

2.3.2 Löpande utövat uppsikt över nämnder och bolag (KS)

Åtgärd/er Genomförande (Start och slutdatum) Ansvarig

För att säkerställa att uppsiktsplikten över bolag
uppfylls ska följande genomföras:

- En riktlinje gällande kommunstyrelsen
uppsiktsplikt tas fram och fastställas av
kommunstyrelsen.

Genomförandet med att ta fram en riktlinje
planeras pågå över närmaste tidperioden och
senast fram till slutet på september månad
2022.

Period: 2022-05-01 och 2022-09-20

Avdelningschef för avdelning strategi och
uppföljning.
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2.3.3 Fastställt en internkontrollplan i enlighet med riktlinjer och policy

Styrdokumenten Policy för intern kontroll Ale kommun slutade gälla 2021-12-31. Och Riktlinjer för intern styrning och
kontroll i Ale kommun har reviderats sedan 2021-12-31. Ny riktlinje heter Riktlinje för intern kontroll i Ale kommun
och gäller sedan 2022-01-01.

Därmed kommer åtgärderna utgå från gällande riktlinje för intern kontroll.

Åtgärd/er Genomförande (Start och slutdatum) Ansvarig

För att säkerställa att arbetet med intern kontroll
följer kommunens riktlinje ska följande
genomföras:

- Informationsinsats med berörda i sektorn av
riktlinje för intern kontroll i Ale kommun. För att
förankra arbetssätt, ansvarsfördelning och
formkrav enligt gällande riktlinje.

- Förplanering av process för antagande av
intern kontrollplan inför 2023. För att säkerställa
att den fastställs enligt tidsram för gällande
riktlinje.

Genomförandet av informationsinsats gällande
riktlinje och förplanering av process för
antagande av intern kontrollplan 2023 planeras
pågå över närmaste tidperioden men senast
fram till mitten på
september månad 2022. Då arbetet med att ta
fram bruttolista med risker för intern kontrollplan
2023 börjar.

Period: 2022-05-01 och 2022-09-20

Avdelningschef för avdelning strategi och
uppföljning.

2.3.4 Granskat innevarande års interna planer för styrning och kontroll

senast i december samt utvärderat kommunens arbetssätt för intern

kontroll (KS)

Följande processer gäller enligt gällande riktlinje för intern kontroll Ale kommun:

 Kommunstyrelsen har ansvaret för den interna kontrollen på ett övergripande plan och ska säkerställa att en samlad
rapportering och ett uttalande om den interna kontrollen årligen upprättas och överlämnas till kommunfullmäktige.

 Planen för kommande års arbete med intern kontroll ska antas av nämnden respektive styrelse under december månad och
överlämnas till kommunstyrelsen senast den 31 december innevarande år.

 Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas och styrelsernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens
samlade interna kontroll.

 Dokumenterad uppföljning av årlig intern kontroll ska fastställas av nämnden och styrelsen och översändas till
kommunstyrelsen senast den 28 februari.

Detta innebär att granskningen av innevarande års interna planer sker efter 31 december 2022 och att utvärdering
av kommunens arbetssätt för intern kontroll genomförs efter den 28 februari 2023.

Åtgärd/er Genomförande (Start och slutdatum) Ansvarig

För att säkerställa granskning och utvärdering
av innevarande års interna planer ska följande
genomföras:

- Förplanering av process för granskning av
innevarande års kontrollplaner. För att
säkerställa en samlad rapportering och ett
uttalande om den interna kontrollen årligen
upprättas och överlämnas till
kommunfullmäktige.

- Ta fram kriterier för utvärdering av
innevarande års kontrollplaner. För att
systematiskt kunna utvärdera kommunens
samlade intern kontroll.

Genomförande av förplanering av process för
granskning av innevarande års kontrollplaner
samt process för framtagning av kriterier och
utvärdering av innevarande års kontrollplaner
planeras pågå från oktober och december
månad 2022.

Period: 2022-010-01 och 2022-12-31

Avdelningschef för avdelning strategi och
uppföljning.



 
 

 
 

  

 

Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden  

Samhällsbyggnadsnämnden, Servicenämnden 

Socialnämnden, Utbildningsnämnden 

Överförmyndarnämnden  

 

Revisionsrapport – Grundläggande granskning  

Kommunrevisionen har vid sitt möte den 16 mars 2022 antagit bifogad revisions-

rapport. Granskningens syfte har varit att ge revisorerna underlag för 

ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 

kommunallagen och God revisionssed. 

Granskningens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna i 

huvudsak säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 

som kommunfullmäktige bestämt. Kommunstyrelsen och nämnderna bedöms i 

huvudsak ha säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering utifrån 

kommunens styrmodell samt kommunallagen. Däremot bedömer vi att 

utbildningsnämnden bör stärka sin uppföljning för att säkerställa budget i balans. 

Därtill bedömer vi att kommunstyrelsen enbart delvis uppfyllt sin uppsiktplikt över 

kommunens bolag. Vad gäller arbetet med intern kontroll är vår sammanfattande 

bedömning att kommunstyrelsen och nämnderna enbart delvis följer de anvisningar 

som finns avseende intern kontroll. Kommunstyrelsen och nämnderna har inte följt 

kommunens riktlinjer för intern styrning och kontroll på ett antal punkter.   

Utifrån granskningen lämnas rekommendationer till kommunstyrelsen och 

nämnderna.   

Granskningsrapporten översänds med önskemål att senast den 16 juni 2022 erhålla 

svar från styrelsen och nämnderna på nedan frågeställningar. 

• Vilka åtgärder avser styrelsen och nämnderna att vidta med anledning av de 

rekommendationer som redovisas i rapporten? 

• När avser styrelsen och nämnderna att vidta eventuella åtgärder med 

anledning av de rekommendationer som redovisas i rapporten samt när 

planeras åtgärderna att vara genomförda? 

• Vilken verksamhet och/eller funktion i förvaltningarna ansvarar för att 

genomföra beslutade åtgärder med anledning av de rekommendationer som 

redovisas i rapporten? 

 

För revisorerna i Ale kommun den 16 mars 2022  

 

Iréne Hellekant  Daniel Höglund 

Kommunrevisionens ordförande Vice ordförande kommunrevisionen 
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 Genomförd på uppdrag av revisorerna 
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Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en grundläggande granskning 

av nämnderna i Ale kommun. Syftet med granskningen har varit att ge revisorerna underlag 

för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommu-

nallagen och God revisionssed. Granskningen omfattar kommunstyrelsen och samtliga nämn-

der och har genomförts genom protokollsgranskning, dokumentstudier och nämnddialoger 

med styrelsens och nämndernas presidier. I figuren nedan redovisas granskningens samman-

ställda bedömning per nämnd och styrelsen utifrån områdena styrning, uppföljning och intern 

kontroll. 

Figur 1. Sammanställd bedömning av kommunens nämnder och styrelsen 

 

Antal av styrelse/nämnder som säkerställt, i allt väsentligt eller i huvudsak säkerställt tillräcklig 

styrning/uppföljning/kontroll i enlighet med kommunens styrmodell 

Antal av styrelse/nämnder som delvis eller i viss utsträckning säkerställt tillräcklig styrning/ upp-

följning/kontroll i enlighet med kommunens styrmodell 

Antal av styrelse/nämnder som inte eller i begränsad utsträckning säkerställt styrning/ uppfölj-

ning/kontroll i enlighet med kommunens anvisningar 

I granskningen har förbättringsområden identifierats.  

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att:   

 Stärka målstyrningen genom att formulera grunder för bedömning av måluppfyllelse  

 Säkerställa att uppsiktsplikten över bolag uppfylls  

 Säkerställa att arbetet med intern kontroll följer kommunens riktlinjer  

Vi rekommenderar kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, service-

nämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden samt överförmyndarnämnden att:  

 Stärka målstyrningen genom att formulera grunder för bedömning av måluppfyllelse  

 Tillse att intern kontrollplan antas i enlighet med riktlinjer   

Utöver ovan rekommenderar vi även utbildningsnämnden att: 

 Stärka uppföljningen av nämndens budget för att säkerställa budget i balans 

  

6

Styrning

5

1

Uppföljning

6

Intern kontroll
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs 

inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God revisionssed. Sty-

relse och nämnders ansvar för verksamheten regleras i kommunallagen 6 kap. 6 §. Där fram-

går att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

fullmäktige bestämt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett 

i övrigt tillfredsställande sätt.  

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarspröv-

ningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God 

revisionssed.1 Den grundläggande granskningen syftar till att besvara följande revisionsfrågor: 

 Har kommunstyrelsen säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 

riktlinjer som fullmäktige bestämt? 

 Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig intern kontroll? Det vill 

säga i enlighet med kraven i kommunallagen samt kommunens styrmodell. 

 Har nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering? Det vill säga i 

enlighet med kraven i kommunens styrmodell. 

 Hur påverkar den tillitsbaserade styrningen möjligheten att följa upp verksamheten? 

1.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångs-

punkt för analys, bedömningar och slutsatser. I denna granskning utgörs de huvudsakliga re-

visionskriterierna av: 

 Kommunallagen 6 kap. 1 §, om kommunstyrelsens ansvar att leda och samordna 

kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet 

 Kommunallagen 6 kap. 6 § om nämnders ansvar att verksamheten bedrivs i enlighet 

med föreskrifter, fullmäktiges mål och riktlinjer samt med tillräcklig intern kontroll 

 Kommunfullmäktiges mål och uppdrag i budget 2021 

 Vision 2025 Lätt att leva och tillhörande strategisk plan 

 Riktlinjer för intern styrning och kontroll i Ale kommun 

 Riktlinjer för intern kontroll i Ale kommun 

 Policy för intern kontroll i Ale kommun 

Bakgrunden till granskningen samt metod beskrivs i bilaga 1. 

Kommunens styrmodell beskrivs i bilaga 2. 

Granskningens källförteckning återfinns i bilaga 3. 

Resultat av nämnddialoger beskrivs i bilaga 4.  

 

1 Kommunrevisionen har under 2021 även genomfört fördjupade granskningar och granskningar inom 

ramen för redovisningsrevisionen som utgör grund för ansvarsprövningen. 
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2. Granskningens utgångspunkter 
Avsnittet beskriver granskningens utgångspunkter utifrån krav på kommunstyrelse och nämn-

der i kommunens styrmodell samt i kommunallagen. 

Följande ramverk av revisionskriterier bygger på Ale kommuns styrmodell såsom den är be-

skriven i budget och verksamhetsplan 2021, riktlinjer för intern styrning och kontroll samt policy 

för intern kontroll. Vidare bygger ramverket på kommunstyrelsens och nämndernas reglemen-

ten. Ramverket beskriver hur styrelsen och nämnderna ska arbeta med styrning, uppföljning 

och intern kontroll. Ramverket är utgångspunkten för de avvikelser som redogörs för i efterföl-

jande kapitel. 

Utifrån styrmodellen och anvisningar är vår tolkning att styrelse och nämnder ska ha genomfört 

följande för att ha säkerställt dels att verksamhet och ekonomi styrs och följs upp utifrån de 

mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, dels ett tillräckligt internkontrollarbete: 

 Tillräcklig styrning för att leva upp till mål, beslut och föreskrifter 

▪ A1. Brutit ned fullmäktiges mål till egna mål 

▪ A2. Måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges mål 

 

 Tillräcklig uppföljning av verksamhet och ekonomi   

▪ B1. Följt upp nämndens verksamhet och måluppfyllelse löpande  

▪ B2. Följt upp nämndens ekonomi löpande 

▪ B3. Följt upp avvikelser i ekonomi och måluppfyllelse samt vidtagit åtgärder för 

budget i balans och god måluppfyllelse 

▪ B4. Löpande utövat uppsikt över nämnder och bolag (KS) 

 

 Systematiskt arbete med intern kontroll i verksamheten  

▪ C1. Arbetat fram och dokumenterat en riskanalys 

▪ C2. Fastställt en internkontrollplan i enlighet med riktlinjer och policy  

▪ C3. Följt upp nämndens arbete med intern kontroll, och rapporterat till kommun-

styrelsen i samband med delårs- och årsbokslut 

▪ C4. Granskat innevarande års interna planer för styrning och kontroll senast i 

december samt utvärderat kommunens arbetssätt för intern kontroll (KS) 
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3. Kommunstyrelsen 

I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende kommunstyrelsens styrning, uppsikt, uppfölj-

ning samt interna kontroll. Därefter redogörs resultat av dialog med kommunstyrelsens presi-

dium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier. 

3.1. Iakttagelser 

3.1.1. Styrning 

Av utkast till kommunens årsredovisning för 2021 framgår att de två strategiska målsättning-

arna hälsa och välbefinnande samt kunskap och utbildning bedöms ha viss måluppfyllelse. 

Det framgår inte på ett tydligt sätt hur bedömningen av måluppfyllelsen för de strategiska mål-

sättningarna har genomförts och vad bedömningen baseras på. Detta då det inte formulerats 

grunder för när målsättningarna ska anses uppfyllda. Ingen tydlig bedömning sker heller av de 

fokusområden som kopplas till de strategiska målsättningarna. Detsamma gäller för kommun-

styrelsens årsredovisning för 2021. Detta sammantaget medför svårigheter att kunna följa om 

kommunfullmäktiges mål omhändertas.  

Granskningen visar inte på några övriga avvikelser avseende kommunstyrelsens arbete med 

att fastställa verksamhetsplan samt bryta ned och uppfylla kommunfullmäktiges strategiska 

målsättningar.   

3.1.2. Uppföljning 

Kommunstyrelsen har enligt utkast till årsredovisning för 2021 ett överskott om cirka 17,5 mnkr, 

om kommunens förändring av pensioner undantas2. Överskottet följer av att centrala medel 

för oförutsedda kostnader förblivit outnyttjade under året.  

Av protokoll framgår inte att kommunstyrelsen utövat uppsikt över kommunens bolag, utöver 

delårsrapport 2.  

Granskningen visar inte på några övriga avvikelser avseende löpande uppföljning av kommu-

nens ekonomi och verksamhet samt löpande uppsikt över nämnder och bolag.   

3.1.3. Intern kontroll 

Kommunstyrelsen antog intern kontrollplan för 2021 senare än riktlinjer för intern styrning och 

kontroll föreskriver. Planen antogs i januari 2021 men riktlinjerna anger att planen ska antas 

senast i december året innan. Av planen framgår inte till vem granskning ska rapporteras samt 

vilka regler, rutiner eller policys som berörs, vilket riktlinjer för intern styrning och kontroll anger 

ska framgå av planen. 

Kommunstyrelsen har granskat nämndernas uppföljning av interna kontrollplaner senare än 

vad riktlinjer för intern styrning och kontroll föreskriver. Riktlinjerna anger att kommunstyrelsen 

senast i december ska granska innevarande års planer3. Detta har skett i mars 2022.  

 

2 En pensionsavsättning av engångskaraktär medför ett kraftigt underskott för kommunstyrelsen. 
3 Riktlinjer för intern styrning och kontroll som gäller från 1 januari 2022 anger att granskningen ska ske 

senast den 28 februari.   
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Vid helårsuppföljning av kommunstyrelsens interna kontrollplan framgår att en kontroll är på-

gående med avvikelse och att fyra kontroller är pågående.4  

I övrigt har vi inte noterat någon avvikelse avseende arbetet med riskanalys, kontrollplanens 

innehåll samt utvärdering av kommunens arbetssätt för intern kontroll.  

3.2. Resultat av dialog med kommunstyrelsens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid dialog med 

kommunstyrelsens presidium. Övriga områden som togs upp i dialog beskrivs i bilaga 4. 

 Kommunstyrelsen uppger att det finns utmaningar kopplat till personal och kompetens-

försörjning. Det upplevs finnas behov för kommunen att arbeta med att skapa attrakti-

vitet för att arbeta i offentlig sektor. Vid dialogen lyfts en framtida utmaning med be-

manning inom äldreomsorg och skola som riskerar kräva att personal hyrs in, vilket 

leder till högre kostnader. Vidare framförs att kommunstyrelsen behöver arbeta mer 

aktivt med kort- och långtidssjukfrånvaro, arbete som blivit uppskjutet under pandemin. 

Pandemin har även ökat behovet av ett välfungerande arbetsmiljöarbete, då läget varit 

ansträngt till följd av personalbrist inom exempelvis socialtjänsten.  

 Kommunstyrelsen lyfter att kommunen i dagsläget saknar godkända detaljplaner som 

inkluderar skolfastigheter. Det medför en risk att kommunen i framtiden kan behöva 

hyra in sig i lokaler vilket är kostsamt. Kommunstyrelsen är medveten om problemati-

ken och det hanteras. Däremot lyfts att utvecklingsarbetet som pågår kopplat till sam-

hällsbyggnad inte kommit så långt som önskat. 

3.3. Vår bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsen i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. Granskningen visar att två strategiska mål-

sättningar bedöms uppnå viss måluppfyllelse. Det framgår inte på ett tydligt sätt hur kommun-

styrelsen gjort bedömningen att samtliga av kommunfullmäktiges strategiska målsättningar 

bedöms uppfyllas. Det är vår bedömning att kommunstyrelsen bör formulera grunder för be-

dömning av måluppfyllelse. Detta för att säkerställa en tydlig styrning avseende målarbetet.  

Vi bedömer att kommunstyrelsen i huvudsak har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rap-

portering. Granskningen visar på ett överskott mot budget för kommunstyrelsen 2021. Av pro-

tokoll framgår inte att kommunstyrelsen utövat uppsikt över bolag.  

Vi bedömer att kommunstyrelsen delvis har arbetat med intern kontroll i enlighet med kommu-

nens anvisningar. Granskningen visar att kommunstyrelsen i sitt arbete med intern kontroll inte 

följt riktlinjer för intern styrning och kontroll vad gäller när planen antagits, planens innehåll 

samt när granskning av nämndernas interna planer skett.  

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

 Stärka målstyrningen genom att formulera grunder för bedömning av måluppfyllelse  

 Säkerställa att uppsiktsplikten över bolag uppfylls  

 Säkerställa att arbetet med intern kontroll följer kommunens riktlinjer  

 

4 Kontrollen till området ansökan om bidrag är pågående med avvikelse. Kontroller till områdena digitala 

möten via Teams, Zoom etc, kompetensförsörjning och verksamhetsutövning är pågående. 
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4. Kultur- och fritidsnämnden 

I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende kultur- och fritidsnämndens styrning, uppfölj-

ning samt interna kontroll. Därefter redogörs resultat av dialog med nämndens presidium. Ka-

pitlet avslutas med våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier. 

4.1. Iakttagelser  

4.1.1. Styrning  

Av kultur- och fritidsnämndens utkast till årsredovisning för 2021 framgår att uppdraget att 

upprätta ny biblioteksplan är avslutat med avvikelse.5 Det framgår inte på ett tydligt sätt hur 

nämnden gjort bedömningen att samtliga av kommunfullmäktiges strategiska målsättningar 

uppfylls. Detta då det inte formulerats grunder för när målsättningarna ska anses uppfyllda. Vi 

noterar även att nämnden till vissa målsättningar fastställt mått med målvärden, till skillnad 

från vissa övriga nämnder.  

Granskningen visar inte på några övriga avvikelser avseende nämndens arbete med att fast-

ställa verksamhetsplan samt bryta ned och uppfylla kommunfullmäktiges strategiska målsätt-

ningar.   

4.1.2. Uppföljning  

Nämnden har enligt utkast till årsredovisning för 2021 ett underskott om 1,3 mnkr. Underskottet 

är en följd av nämndens beslut om återstart av föreningslivet efter pandemin samt feriearbete 

för ungdomar i föreningsregi. Besluten och underskottet har enligt protokoll godkänts av kom-

munfullmäktige.  

Granskningen visar inte på några övriga avvikelser avseende löpande uppföljning av nämn-

dens ekonomi och verksamhet. 

4.1.3. Intern kontroll  

Nämndens interna kontrollplan för 2021 anger inte ansvarig funktion för fyra kontroller6, vem 

granskning ska rapporteras till samt vilka regler, rutiner eller policys som berörs. Samtliga 

dessa delar är sådant som riktlinjer för intern styrning och kontroll anger ska framgå av planen. 

Vid helårsuppföljning av intern kontroll framgår att en kontroll är pågående med avvikelse och 

att två är pågående.7  

I övrigt har vi inte noterat någon avvikelse avseende arbetet med riskanalys, kontrollplanens 

innehåll samt uppföljning och rapportering av intern kontrollplan.  

4.2. Resultat av dialog med kultur- och fritidsnämnden 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid dialog med 

nämndens presidium. Övriga områden som togs upp i dialog beskrivs i bilaga 4. 

 

5 Uppdraget kopplas till målsättningen kunskap och utbildning. Ny plan planeras fastställas under 2022.   
6 Det avser kontrollerna kontroll av att delegeringsbeslut rapporteras, undersöka 2019 års anställningar, 

granska löneutbetalning samt inventera musikinstrument.  
7 Kontrollen kopplat till området kontroll av lönehantering är pågående med avvikelse. Kontroller kopp-

lade till områdena anställningsprocess samt verksamhet är pågående. 
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 Nämnden ser en utmaning kopplat till målstyrning och fastställande av mått. Verksam-

hetsplanen har flertalet mått som är kvantitativa. Det upplevs finnas behov av att utvär-

dera huruvida det bör inkluderas kvalitativa mått för att inkludera kvalitetsarbetet. 

 Nämnden lyfter att det är en utmaning att antalet barn och unga ökar i kommunen 

samtidigt som nämndens ekonomi blir allt mer ansträngd. Det sker även en minskning 

av antalet aktiva i föreningslivet vilket är en utmaning för nämndens verksamhet.    

 Nämnden ser risker kopplat till personalläget. Personalomsättningen har ökat inom kul-

turskolan och antalet platser har minskat. Under 2021 har sjukfrånvaron däremot mins-

kat.  

4.3. Vår bedömning  

Vi bedömer att nämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med 

de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. Det framgår inte på ett tydligt sätt hur nämnden 

gjort bedömningen av måluppfyllelse kommunfullmäktiges strategiska målsättningar.  

Vi bedömer att nämnden i huvudsak har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering. 

Nämnden har ett underskott mot budget om 1,3 mnkr för 2021.  

Vi bedömer att nämnden delvis har arbetat med intern kontroll i enlighet med kommunens 

anvisningar. Det framgår att kontrollplanens innehåll inte följer riktlinjer för intern styrning och 

kontroll. Vid uppföljning per helår framgår en kontroll som pågående med avvikelse och två 

som är pågående.  

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi nämnden att: 

 Stärka målstyrningen genom att formulera grunder för bedömning av måluppfyllelse  

 Tillse att intern kontrollplan antas i enlighet med riktlinjer   
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5. Samhällsbyggnadsnämnden  

I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende samhällsbyggnadsnämndens styrning, upp-

följning samt interna kontroll. Därefter redogörs för resultat av dialog med nämndens presi-

dium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier. 

5.1. Iakttagelser  

5.1.1. Styrning  

Av samhällsbyggnadsnämndens utkast till årsredovisning för 2021 framgår att nämnden inte 

ger en bedömning av måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges strategiska målsättningar kun-

skap och utbildning samt ett Ale. Därtill framgår att sex uppdrag bedöms vara pågående med 

avvikelser samt att två uppdrag inte är påbörjade.8 Det framgår inte på ett tydligt sätt hur nämn-

den gjort bedömningen av måluppfyllelse för kommunfullmäktiges strategiska målsättningar. 

Detta då det inte formulerats grunder för när målsättningarna ska anses uppfyllda. Vi noterar 

även att nämnden till vissa målsättningar fastställt mått med målvärden, till skillnad från vissa 

övriga nämnder.  

Granskningen visar inte på några övriga avvikelser avseende nämndens arbete med att fast-

ställa verksamhetsplan samt bryta ned och uppfylla kommunfullmäktiges strategiska målsätt-

ningar.   

5.1.2. Uppföljning 

Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet har enligt utkast till årsredovis-

ning för 2021 ett underskott om 0,1 mnkr, taxefinansierade verksamheten har ett överskott om 

1,6 mnkr. Tidigare delårsrapporter prognostiserade ett större underskott till följd av extra en-

gångssatsningar som beviljats mot bakgrund av att kommunen prognostiserade ett överskott.  

Granskningen visar inte på några övriga avvikelser avseende löpande uppföljning av nämn-

dens ekonomi och verksamhet.  

5.1.3. Intern kontroll 

Nämndens interna kontrollplan för 2021 anger inte ansvarig funktion för fyra kontroller9, vem 

granskning ska rapporteras till samt vilka regler, rutiner eller policys som berörs. Samtliga 

dessa delar är sådant som riktlinjer för intern styrning och kontroll anger ska framgå av planen. 

 

8 Uppdragen att ta fram styrdokument som beskriver processen, att leda och samordna dialogen med 

övriga sektorer, att ta fram en prioriteringsordning för framtida utveckling av de fem stationssamhällena, 

att ta fram en vision utifrån prioriteringsordningen, att säkerställ plan för finansiering och genomförande 

av infrastruktur inom Nödinge föp samt att inventera otrygga busshållplatser och lämna rapport bedöms 

vara pågående med avvikelse. Uppdragen att genomföra övertagandet av vägföreningar och lekplats-

plan bedöms inte vara påbörjade.  
9 Det avser kontrollerna av områdena kontrollera att avrop sker enligt korrekt avtal, fakturering har gjorts 

enligt gällande taxa och undersöka nyanställdas uppfattning om introduktionen. 
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Vid helårsuppföljning av intern kontroll framgår att två kontroller är pågående med avvikelse 

och att en kontroll inte är påbörjad.10  

I övrigt har vi inte noterat någon avvikelse avseende arbetet med riskanalys, kontrollplanens 

innehåll samt uppföljning och rapportering av intern kontrollplan.  

5.2. Resultat av dialog med samhällsbyggnadsnämnden  

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid dialog med 

nämndens presidium. Övriga områden som togs upp i dialog beskrivs i bilaga 4. 

 Nämnden uppger att en genomlysning pågår av hela samhällsbyggnadsprocessen. I 

genomlysningen ingår bland annat att se över organisationen utifrån kommunens till-

växt som ökar vilket ställer krav på organisationen. En följd av detta är att det behövs 

fler bostäder, då befolkningen kommer fördubblas till 2050. 

 Nämnden framför att det är en utmaning att organisationen inte växt i den utsträckning 

som krävs för att kunna möta den ökade efterfrågan, exempelvis kopplat till bygglov. 

Det upplevs vara svårt att rekrytera kompetens. Bygglovsverksamheten har haft dåliga 

värden i flera mätningar och nämnden arbetar med att åtgärda detta. Inom bygglov har 

nämnden svårt att hålla tidsbrister vilket leder till minskade intäkter. Samtidigt påtalas 

att den höga arbetsbelastningen medför att verksamhetsutveckling nedprioriteras. Att 

hantera detta ingår i genomlysningen som pågår.  

5.3. Vår bedömning  

Vi bedömer att nämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med 

de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. Granskningen visar dock att nämnden saknar 

bedömning av måluppfyllelse för två strategiska målsättningar, att sex uppdrag är pågående 

med avvikelser samt att två inte är påbörjade. Det framgår inte på ett tydligt sätt hur nämnden 

gjort bedömningen av måluppfyllelse för kommunfullmäktiges strategiska målsättningar. 

Vi bedömer att nämnden i huvudsak har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering.  

Vi bedömer att nämnden delvis har arbetat med intern kontroll i enlighet med kommunens 

anvisningar. Det framgår att kontrollplanens innehåll inte följer riktlinjer för intern styrning och 

kontroll. Vid helårsuppföljning av intern kontroll framgår två kontroller som pågående med av-

vikelse och att en kontroll som inte är påbörjad. 

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi nämnden att: 

 Stärka målstyrningen genom att formulera grunder för bedömning av måluppfyllelse  

 Tillse att intern kontrollplan antas i enlighet med riktlinjer 

    

 

10 Kontrollerna som är pågående med avvikelse är kopplat till områdena uppföljning av betalda leveran-

törsfakturor samt kontroll av löner. Kontrollerna som ej är påbörjad är kopplat till området kompetensut-

vecklingsplaner. 
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6. Servicenämnden 

I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende servicenämndens styrning, uppföljning samt 

interna kontroll. Därefter redogörs för resultat av dialog med nämndens presidium. Kapitlet 

avslutas med våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier. 

6.1. Iakttagelser 

6.1.1. Styrning  

Av servicenämndens utkast till årsredovisning för 2021 framgår att sex uppdrag bedöms vara 

pågående med avvikelser samt att två aktiviteter kopplat till nämndens mål och uppdrag inte 

är genomförda.11 Det framgår inte på ett tydligt sätt hur nämnden gjort bedömningen att sex 

av kommunfullmäktiges strategiska målsättningar uppfylls. Detta då det inte formulerats grun-

der för när målsättningarna ska anses uppfyllda. Ingen tydlig bedömning sker heller av de 

fokusområden som kopplas till de strategiska målsättningarna. 

Granskningen visar inte på några övriga avvikelser avseende nämndens arbete med att fast-

ställa verksamhetsplan samt bryta ned och uppfylla kommunfullmäktiges strategiska målsätt-

ningar.   

6.1.2. Uppföljning  

Servicenämnden har enligt utkast till årsredovisning ett underskott på 5 tkr.   

Granskningen visar inte på några övriga avvikelser avseende löpande uppföljning av nämn-

dens ekonomi och verksamhet.  

6.1.3. Intern kontroll  

Av nämndens intern kontrollplan för 2021 framgår inte till vem granskning ska rapporteras samt 

vilka regler, rutiner eller policys som berörs, något som riktlinjer för intern styrning och kontroll 

anger ska framgå av planen. Vid helårsuppföljning av intern kontroll framgår två kontroller som 

är pågående och två kontroller där status ej ges.12  

I övrigt har vi inte noterat någon avvikelse avseende arbetet med riskanalys, kontrollplanens 

innehåll samt uppföljning och rapportering av intern kontrollplan.  

6.2. Resultat av dialog med servicenämnden 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid dialog med 

nämndens presidium. Övriga områden som togs upp i dialog beskrivs i bilaga 4. 

 

11 Uppdragen att utreda om nämndens lokalbestånd kan erbjuda lokala arbetsplatser för allmänheten, 

att utreda möjligheten till samordnad varudistribution i kommunen, att utreda möjligheter till 3D fastig-

hetsbildning eller byggnation, att se över effektiviseringsmöjligheter inom IT och fordonshantering samt 

att samordna arbetet med att skapa ”ett Ale” bedöms vara pågående med avvikelse. Aktiviteter kopplat 

till nämndens mål att sektorn har en utvecklad servicekultur med känsla av sammanhang och helhetssyn 

som präglar medarbetare och chefer och nämndens uppdrag att skapa struktur för och genomför regel-

bunden utvärdering av den tillitsbaserade styrningen bedöms ej vara genomförda.  
12 Kontrollerna som är pågående avser underhåll och lokalförsörjningsprocessen. Kontrollerna som det 

ej ges status för avser IT-drift och finansiering av verksamhet. 
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 Nämnden framför att lokalförsörjningsprocessen tidigare haft vissa brister. Nämnden 

har i uppdrag att samordna processen och verksamheternas behov. En analys av pro-

cessen sker i samband med att hela samhällsbyggnadsprocessen ses över. Nämnden 

har tidigare saknat en underhållsplan utan istället gjort statusbesiktningar av sina fas-

tigheter.  

 Nämnden uppger att det i dagsläget upplevs saknas utrymme till att göra fler effektivi-

seringar. Nämnden har tidigare behövt göra besparingar vilket föranlett att det saknas 

medel för oförutsedda händelser och kostnader men även att det saknas utrymme för 

att utveckla verksamheten.  

 Nämnden framför att de upplever brist på kockar, projektledare och byggnadsingenjö-

rer. 

6.3. Vår bedömning 

Vi bedömer att nämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med 

de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. Granskningen visar att sex uppdrag bedöms 

vara pågående med avvikelser samt två aktiviteter kopplat till nämndens mål och nämndens 

uppdrag ej vara genomförda. Det framgår inte på ett tydligt sätt hur nämnden gjort bedöm-

ningen av måluppfyllelse för kommunfullmäktiges strategiska målsättningar.  

Vi bedömer att nämnden i huvudsak har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering.  

Vi bedömer att nämnden i delvis har arbetat med intern kontroll i enlighet med kommunens 

anvisningar. Det framgår att kontrollplanens innehåll inte följer riktlinjer för intern styrning och 

kontroll. Vid helårsuppföljning av intern kontroll framgår två kontrollmoment som är pågående 

och två kontrollmoment där status ej ges. 

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi nämnden att: 

 Stärka målstyrningen genom att formulera grunder för bedömning av måluppfyllelse  

 Tillse att intern kontrollplan antas i enlighet med riktlinjer 
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7. Socialnämnden  

I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende socialnämndens styrning, uppföljning samt 

interna kontroll. Därefter redogörs för resultat av dialog med nämndens presidium. Kapitlet 

avslutas med våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier. 

7.1. Iakttagelser  

7.1.1. Styrning  

Av socialnämndens utkast till årsredovisning för 2021 bedömer nämnden viss måluppfyllelse 

för två av de strategiska målen. Det framgår inte på ett tydligt sätt hur nämnden gjort bedöm-

ningen att fyra av kommunfullmäktiges strategiska målsättningar uppfylls. Detta då det inte 

formulerats grunder för när målsättningarna ska anses uppfyllda. 

Granskningen visar inte på några övriga avvikelser avseende nämndens arbete med att fast-

ställa verksamhetsplan samt bryta ned och uppfylla kommunfullmäktiges strategiska målsätt-

ningar.   

7.1.2. Uppföljning  

Nämnden har enligt utkast till årsredovisning för 2021 ett överskott om cirka 20 mnkr. Över-

skottet följer främst av statlig ersättning för sjukfrånvaro till följd av pandemin samt statliga 

stimulansmedel till äldreomsorgen.  

Granskningen visar inte på några övriga avvikelser avseende löpande uppföljning av nämn-

dens ekonomi och verksamhet.  

7.1.3. Intern kontroll  

Nämndens interna kontrollplan för 2021 anger inte ansvarig funktion för en kontroll13,  vem 

granskning ska rapporteras till samt vilka regler, rutiner eller policys som berörs. Samtliga 

dessa delar är sådant som riktlinjer för intern styrning och kontroll anger ska framgå av planen.  

Vid helårsuppföljning av intern kontroll framgår en kontroll som är avslutad med avvikelse.14  

I övrigt har vi inte noterat någon avvikelse avseende arbetet med riskanalys, kontrollplanens 

innehåll samt uppföljning och rapportering av intern kontrollplan.  

7.2. Resultat av dialog med socialnämnden  

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid dialog med 

nämndens presidium. Övriga områden som togs upp i dialog beskrivs i bilaga 4. 

 Nämnden framför att en eventuellt ny socialtjänstlag kommer att innebära en utmaning 

och ett förändrat arbetssätt för nämnden. Det skulle medföra mer främjande insatser, 

vilket kommer påverka planeringen för verksamheten. Därtill påtalas att en eventuell 

omorganisation av Arbetsförmedlingen kommer att påverka nämndens verksamhet. 

Det uppges finnas en risk att kommunens arbete med arbetsmarknadsinsatser kan 

komma att bli fokuserat på de personer som står längst ifrån arbetsmarknaden.  

 

13 För kontrollen kopplat till risk för att lokaler inte uppfyller gällande lagkrav. 
14 Det avser kontrollen handläggning- och ärendehanteringsprocessen.  
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 Nämnden uppger att bostadsbrist och lokalbrist är en utmaning. Den demografiska ut-

vecklingen ökar även behovet av platser på särskilt boende och nybyggnation är nöd-

vändigt. Nya boenden inom äldreomsorg och funktionsstöd leder delvis till högre kost-

nader. Nämnden har inte klarlagt huruvida de ska äga eller hyra lokaler och byggnader.  

 Inom individ- och familjeomsorg lyfter nämnden att det finns risk för ökade kostnader 

på grund av pandemin som medför en ökad arbetslöshet. Det framförs att det är en 

utmaning att arbeta med ettåriga budgetar då nämnden arbetar med långsiktiga behov.  

7.3. Vår bedömning 

Vi bedömer att nämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med 

de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. Granskningen visar att två av de strategiska 

målsättningarna för 2021 bedöms uppnå viss måluppfyllelse. Det framgår inte på ett tydligt sätt 

hur nämnden gjort bedömningen av måluppfyllelse för kommunfullmäktiges strategiska mål-

sättningar.  

Vi bedömer att nämnden i huvudsak har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering. 

Vi noterar att nämnden har ett överskott mot budget för 2021.  

Vi bedömer att nämnden delvis har arbetat med intern kontroll i enlighet med kommunens 

anvisningar. Det framgår att kontrollplanens innehåll inte följer riktlinjer för intern styrning och 

kontroll. Vid helårsuppföljning av intern kontroll framgår en kontroll som är avslutad med avvi-

kelse. 

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi nämnden att: 

 Stärka målstyrningen genom att formulera grunder för bedömning av måluppfyllelse  

 Tillse att intern kontrollplan antas i enlighet med riktlinjer 
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8. Utbildningsnämnden  

I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende utbildningsnämndens styrning, uppföljning 

samt interna kontroll. Därefter redogörs för resultat av dialog med nämndens presidium. Ka-

pitlet avslutas med våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier. 

8.1. Iakttagelser  

8.1.1. Styrning  

Av utbildningsnämndens utkast till årsredovisning för 2021 framgår att nämnden inte gör en 

bedömning av måluppfyllelse för tre av kommunfullmäktiges strategiska målsättningar.15 

Nämnden bedömer viss måluppfyllelse för två av de strategiska målsättningarna.16 Det fram-

går inte på ett tydligt sätt hur nämnden gjort bedömningen av måluppfyllelse för kommunfull-

mäktiges strategiska målsättningar. Detta då det inte formulerats grunder för när målsättning-

arna ska anses uppfyllda.   

Granskningen visar inte på några övriga avvikelser avseende nämndens arbete med att fast-

ställa verksamhetsplan samt bryta ned och uppfylla kommunfullmäktiges strategiska målsätt-

ningar.   

8.1.2. Uppföljning  

Utbildningsnämnden har enligt utkast till årsredovisning för 2021 ett underskott om 6,9 mnkr. 

Nämnden har tidigare under året prognostiserat ett överskott och underskottet upptäcktes sent 

under året. Underskottet beror enligt nämnden främst på ett sent upptäckt fel i budgetfilen för 

gymnasiets köpta platser, ökade kostnader kopplat till gymnasiet, ökade kostnader inom för-

skolan, ökade kostnader för semesterlöneskulden.  

Granskningen visar inte på några övriga avvikelser avseende löpande uppföljning av nämn-

dens ekonomi och verksamhet.  

8.1.3. Intern kontroll  

Nämndens interna kontrollplan för 2021 innehåller inte ansvarig funktion för en kontroll17, vem 

granskning ska rapporteras till, metod för kontrollen samt vilka regler, rutiner eller policys som 

berörs. Samtliga dessa delar är sådant som riktlinjer för intern styrning och kontroll anger ska 

framgå av planen. 

Vid helårsuppföljning av intern kontroll framgår sex kontroller som pågående, fyra pågående 

med avvikelse och en försenad.18  

 

15 Målsättningarna hälsa och välbefinnande, kunskap och utbildning samt hållbart samhällsbyggande 
16 Viss måluppfyllelse bedöms för de strategiska målsättningarna ett Ale och en arbetsgivare. 
17 Det avser kontrollen av området att på sikt sakna kompetens för det vi ska göra. 
18 Kontrollerna ansökan om bidrag, ärendehanteringsprocessen, personuppgiftshantering, kritiska pro-

cesser, kompetensförsörjning och verksamhetsutövning är pågående. Kontrollerna verksamhetsutöv-

ning, personuppgiftshantering, delegeringsordningen samt arkivering och diarieföring är pågående med 

avvikelser. Kontrollen arkivering och diarieföring är försenad.  
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I övrigt har vi inte noterat någon avvikelse avseende arbetet med riskanalys, kontrollplanens 

innehåll samt uppföljning och rapportering av intern kontrollplan.  

8.2. Resultat av dialog med utbildningsnämnden  

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid dialog med 

nämndens presidium. Övriga områden som togs upp i dialog beskrivs i bilaga 4. 

 Nämnden lyfter att utveckling av mål- och internkontrollarbete fortsatt pågår. I dagslä-

get får nämnden uppföljning av intern kontrollplan löpande vid varje sammanträde.  

 Nämnden uppger att de har en utmaning kring kompetensförsörjning och upplever 

lärarbrist, särskilt inom förskolan har kommunen låg andel förskolelärare. Med hänsyn 

till pandemin som medfört särskild ansträngning inom skolans verksamhet betonas att 

ett välfungerande arbetsmiljöarbete är av vikt. Det bedöms att pandemin kommer ha 

långsiktiga effekter på måendet och elevernas kunskapsresultat. Vidare har pandemin 

påverkat arbetet med den nationella digitaliseringsstrategin.  

8.3. Vår bedömning 

Vi bedömer att nämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med 

de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. Granskningen visar dock att nämnden saknar 

bedömning av måluppfyllelse för tre strategiska målsättningar, därtill framgår att nämnden be-

dömer viss måluppfyllelse till två av de strategiska målsättningarna. Det framgår inte på ett 

tydligt sätt hur nämnden gjort bedömningen att en av kommunfullmäktiges strategiska målsätt-

ningar bedöms uppfyllas.  

Vi bedömer att nämnden delvis har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering. Vi 

noterar dock att nämndens prognos över budgetutfallet ändrat sent under året och att nämn-

den för 2021 har ett underskott om 6,9 mnkr.  

Vi bedömer att nämnden delvis har arbetat med intern kontroll i enlighet med kommunens 

anvisningar. Granskningen visar att nämndens kontrollplans innehåll inte följer riktlinjer för in-

tern styrning och kontroll. Vid helårsuppföljning av intern kontroll framgår sex kontroller som 

pågående, fyra pågående med avvikelse och en försenad. 

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi nämnden att: 

 Stärka målstyrningen genom att formulera grunder för bedömning av måluppfyllelse  

 Stärka uppföljningen av nämndens budget för att säkerställa budget i balans 

 Tillse att intern kontrollplan antas i enlighet med riktlinjer 
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9. Överförmyndarnämnden  

I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende överförmyndarnämndens styrning, uppfölj-

ning samt interna kontroll. Kapitlet avslutas med våra bedömningar utifrån granskningens re-

visionskriterier. 

9.1. Iakttagelser  

9.1.1. Styrning  

Av överförmyndarnämndens utkast till årsredovisning för 2021 framgår att nämnden inte be-

dömer måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges strategiska målsättning ett Ale. Detta beror 

enligt uppgift på ett misstag i den administrativa handläggningen. Målet bedöms enligt uppgift 

ha viss måluppfyllelse. Tre aktiviteter bedöms vara pågående med avvikelser.19 Det framgår 

inte på ett tydligt sätt hur nämnden gjort bedömningen av måluppfyllelse för kommunfullmäk-

tiges strategiska målsättningar. Detta då det inte formulerats grunder för när målsättningarna 

ska anses uppfyllda. 

Granskningen visar inte på några övriga avvikelser avseende nämndens arbete med att fast-

ställa verksamhetsplan samt bryta ned och uppfylla kommunfullmäktiges strategiska målsätt-

ningar.   

9.1.2. Uppföljning  

Överförmyndarnämnden har enligt utkast till årsredovisning för 2021 ett överskott om 49 tkr.  

Granskningen visar inte på några övriga avvikelser avseende löpande uppföljning av nämn-

dens ekonomi och verksamhet. 

9.1.3. Intern kontroll  

Nämndens interna kontrollplan för 2021 anger inte vem granskning ska rapporteras till samt 

vilka regler, rutiner eller policys som berörs, något som riktlinjer för intern styrning och kontroll 

anger ska framgå av planen.  

I övrigt har vi inte noterat någon avvikelse avseende arbetet med riskanalys, kontrollplanens 

innehåll samt uppföljning och rapportering av intern kontrollplan.  

9.2. Resultat av dialog med överförmyndarnämnden 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid dialog med 

nämndens presidium. Övriga områden som togs upp i dialog beskrivs i bilaga 4. 

 Nämnden framför att en utredning genomförts för eventuellt ny lagstiftning för överför-

myndarverksamheten. Om utredningens förslag blir lagstiftning kommer nämndens 

verksamhet få utökade arbetsuppgifter vilket i sin tur kan medföra behov av fler med-

arbetare och ökade kostnader.  

 

19 Aktiviteter kopplat till nämndens mål möjliggöra att fler kommuninvånare ställer upp som ställföreträ-

dare, lägre tröskel och ökad benägenhet att kontakta överförmyndarnämnden samt utökad och fördju-

pad tillsyn av ställföreträdare i de delar som rör bevaka rätt och sörja för person. 
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 Nämnden upplever att det blir svårare att hitta ställföreträdare till mer komplexa ären-

den. Antalet komplexa ärenden ökar. En rekryteringsväg som nu prövas är att annon-

sera för studenter såsom socionom- och statsvetarstudenter som kan antas ha viss 

insyn i hur sådana ärenden kan hanteras. Detta kan även bidra till en föryngring bland 

ställföreträdarna.  

9.3. Vår bedömning 

Vi bedömer att nämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med 

de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. Granskningen visar dock att tre aktiviteter be-

döms vara pågående med avvikelser. Det framgår inte på ett tydligt sätt hur nämnden gjort 

bedömningen att två av kommunfullmäktiges strategiska målsättningar uppfylls.  

Vi bedömer att nämnden i huvudsak har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering.  

Vi bedömer att nämnden delvis har arbetat med intern kontroll i enlighet med kommunens 

anvisningar. Det framgår att nämndens interna kontrollplan inte följer riktlinjer för intern styr-

ning och kontroll.  

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi nämnden att: 

 Stärka målstyrningen genom att formulera grunder för bedömning av måluppfyllelse  

 Tillse att intern kontrollplan antas i enlighet med riktlinjer 
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10. Tillitsbaserad styrning  

10.1. Hur påverkar den tillitsbaserade styrning möjligheten att följa upp verksamheten?    

Ale kommun har under 2020 infört en ny styrmodell med tillitsbaserad styrning. Av dokumentet 

styrmodell för Ale kommun framgår att styrmodellen syftar till att omhänderta kommunens 

samlade förmåga och kompetens samt skapa en förflyttning från styrning och kontroll till styr-

ning och koll. Kommunens beskrivning anger att den tillitsbaserade styrningen innebär att det 

löpande under året ska hållas tillitsdialoger på olika verksamhetsnivåer, inom förvaltningen 

samt mellan politik och förvaltning. Det framförs i dialog med flertalet nämnder att det inte finns 

någon kommungemensam plan för implementeringen av tillitsbaserad styrning och att det sak-

nas en tydlig gemensam definition av vad det innebär. 

I dialoger med nämnder och styrelse framgår en bild av att den tillitsbaserade styrningen ger 

en positiv inverkan på möjligheten till kvalitativ verksamhetsuppföljning. Det upplevs positivt 

för politiken och medarbetare att nämnder och förvaltning kan diskutera mer kring verksam-

heterna, snarare än att producera och läsa rapporter. Det framgår vidare att politiken upplever 

sig få en bättre förståelse och kunskap om verksamheten, vilket bidrar till bättre beslut. För 

kommunstyrelsen har styrmodellen bidragit till fler träffar med nämnderna än tidigare, vilket 

bidrar till bättre förutsättningar för att utöva uppsikt över nämnderna. Tidigare mötte kommun-

styrelsens arbetsutskott företrädare från nämnderna främst för att hantera större avvikelser 

kopplat till ekonomi. I dagsläget sker årliga dialoger mellan kommunstyrelsen och nämnderna. 

Styrmodellen har implementerats på olika sätt inom kommunen. Kultur- och fritidsnämnden 

har vid tiden för dialog, i augusti 2021, inte introducerat tillitsdialoger. I dialog med kommun-

styrelsen framförs att kommunen behöver utveckla detta arbetssätt som introducerades under 

2020. Utifrån lärdomarna sedan 2020 kring vad som fungerar väl och mindre väl har en ny 

styrmodell därför tagits fram för att få likformighet inom organisationen. Den nya styrmodellen 

antogs av kommunfullmäktige i december 2021.  

Det framförs även i dialoger att mätarbetet är en utmaning, hur kontroll ska göras utan samma 

mängd rapporter som tidigare. Servicenämnden framför i dialog att det ännu inte finns syste-

matik för spårbarhet, det förs inga formella protokoll eller anteckningar från tillitsdialogerna. 

Det framförs vara viktigt att dessa möten inte är beslutsmöten.  

10.2. Vår bedömning 

Vår bedömning är att den tillitsbaserade styrningen delvis försvagar möjligheten att följa upp 

verksamheten. Detta då det finns utmaningar kopplat till spårbarhet utifrån tillitsdialogerna. Vi 

noterar även fördelar med en ökad dialog som bidrar till stärkt styrning. Vi ser behov av att 

kommunen formulerar gemensam struktur och grunder för styrning och uppföljning.   

Det framgår av dialoger att den tillitsbaserade styrningen i huvudsak upplevs vara ett välfun-

gerande arbetssätt som bidrar till mer kunskap om nämndernas verksamhet. Däremot saknas 

det en gemensam struktur för styrningen. En ny styrmodell har antagits för att tydliggöra detta. 

Det framgår dock risker med arbetssättet kopplat till bristande spårbarhet i styrning och upp-

följning.  
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11. Sammanställd bedömning per nämnd 

Nedan sammanställer vi våra bedömningar per nämnd utifrån granskningens revisionskriterier. 

Tabell 1. Sammanställd bedömning per nämnd och revisionskriterier. 

 
Styrning Uppföljning Intern kontroll 

A2 A2 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 

KS  R    R  R  R 

KFN  R      R   

SBN  R      R   

SEN  R      R   

SN  R      R   

UN  R   R   R   

ÖN  R      R   

 

 

Kriteriet uppfyllt          Delvis uppfyllt         Ej uppfyllt         Ej tillämpbart       Rekommendation riktas 

 

 

Beskrivning av kriterier 

 Tillräcklig styrning för att leva upp till mål, beslut och föreskrifter 

▪ A1. Brutit ned fullmäktiges mål till egna mål 

▪ A2. Måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges mål 

 

 Tillräcklig uppföljning av verksamhet och ekonomi   

▪ B1. Följt upp nämndens verksamhet och måluppfyllelse löpande  

▪ B2. Följt upp nämndens ekonomi löpande 

▪ B3. Följt upp avvikelser i ekonomi och måluppfyllelse samt vidtagit åtgärder för 

budget i balans och god måluppfyllelse 

▪ B4. Löpande utövat uppsikt över nämnder och bolag (KS) 

 

 Systematiskt arbete med intern kontroll i verksamheten  

▪ C1. Arbetat fram och dokumenterat en riskanalys 

▪ C2. Fastställt en internkontrollplan i enlighet med riktlinjer och policy  

▪ C3. Följt upp nämndens arbete med intern kontroll, och rapporterat till kommun-

styrelsen i samband med delårs- och årsbokslut 

▪ C4. Granskat innevarande års interna planer för styrning och kontroll senast i 

december samt utvärderat kommunens arbetssätt för intern kontroll (KS) 

 

 

 

 

 

    
R 
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12. Samlad bedömning 

Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak säkerställt att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. 

Vidare bedömer vi att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak säkerställt en tillräcklig 

uppföljning och rapportering utifrån kommunens styrmodell samt kommunallagen. Däremot 

bedömer vi att utbildningsnämnden bör stärka sin uppföljning för att säkerställa budget i ba-

lans. Därtill bedömer vi att kommunstyrelsen enbart delvis uppfyllt sin uppsiktplikt över kom-

munens bolag.  

Vad gäller arbetet med intern kontroll är vår sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen 

och nämnderna enbart delvis följer de anvisningar som finns avseende intern kontroll. Kom-

munstyrelsen och nämnderna har inte följt kommunens riktlinjer för intern styrning och kontroll 

på ett antal punkter.  

Avseende den tillitsbaserade styrningen noterar vi att det saknas en gemensam definition och 

struktur för styrningen samt att det finns risker kopplat till bristande spårbarhet i styrning och 

uppföljning. 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att:   

 Stärka målstyrningen genom att formulera grunder för bedömning av måluppfyllelse  

 Säkerställa att uppsiktsplikten över bolag uppfylls  

 Säkerställa att arbetet med intern kontroll följer kommunens riktlinjer  

Vi rekommenderar kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, service-

nämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden samt överförmyndarnämnden att:  

 Stärka målstyrningen genom att formulera grunder för bedömning av måluppfyllelse  

 Tillse att intern kontrollplan antas i enlighet med riktlinjer   

Utöver ovan rekommenderar vi även utbildningsnämnden att: 

 Stärka uppföljningen av nämndens budget för att säkerställa budget i balans 

 

Göteborg den 16 mars 2022   

 

 

Gabriel Forsberg                                            Lydia Andersson 

Verksamhetsrevisor   Verksamhetsrevisor  

Ernst & Young AB    Ernst & Young AB  

 

 

 

Liselott Daun 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Kvalitetssäkrare 

Ernst & Young AB   
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Bilaga 1. Bakgrund till granskningen 

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvarspröv-

ningen. Enligt kommunallagen 12 kap. ska revisorerna årligen granska all verksamhet som 

bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God revisions-

sed. Styrelse och nämnders ansvar för verksamheten regleras bland annat i kommunallagen. 

Där framgår att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 

riktlinjer som Kommunfullmäktige bestämt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verk-

samheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Enligt God revisionssed 2018 ska den grundläggande granskningen ge underlag för att be-

döma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisnings-

system och rutiner samt måluppfyllelse. Enligt God revisionssed handlar den grundläggande 

granskningen bland annat om frågor avseende hur styrelse och nämnder har: 

• Tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som styr-

signaler till verksamheten 

• Gjort en egen riskanalys 

• Uppföljning och rapportering av verksamhetens resultat samt beslut om åtgärder vid even-

tuella avvikelser 

• Ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering 

• Ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende såväl verksamhet som redovis-

ning 

• Tydliga beslutsunderlag och protokoll20 

I kommunrevisionens revisionsplan 2021 beskrivs utgångspunkterna för den grundläggande 

granskningen. Granskningen har sin utgångspunkt i God revisionssed samt risker som fram-

kommit i revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2021.  

Avgränsning 

Granskningen avser verksamhetsår 2021 och avgränsas i enlighet med revisionsfrågorna. 

Granskningen omfattar inte granskning av säkerhet i redovisningssystem. Detta granskar re-

visorerna i löpande granskning som en del av redovisningsrevisionen.  

I den grundläggande granskningen granskas samtliga nämnder utifrån ovan nämnda revis-

ionsfrågor och revisionskriterier.  

Metod och genomförande 

Granskningen har genomförts genom löpande insamling av fakta och iakttagelser. Insamling 

sker genom att revisorerna:  

 Löpande tar del av grundläggande dokument såsom mål- och budgetdokument,  

ekonomi- och verksamhetsrapporter, delårsrapporter, bokslut och protokoll.  

 Löpande för en dialog med kommunstyrelse, nämnder och tjänstepersoner.  

 

20 Nämndernas protokoll läses löpande av de förtroendevalda revisorerna som ansvarar för att påtala 

otydlighet i protokollen samt att relevanta frågor tas upp till diskussion löpande under året. Översynen 

beskrivs inte i denna rapport. 
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Bilaga 2. Revisionskriterier  

Kommunallagen (2017:725) 

Av kommunallagens 6 kap. 1 § framgår att styrelsen ansvarar för att leda och samordna för-

valtningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet. 

Kommunstyrelsen ska även ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala 

bolag och kommunalförbund som kommun är medlem i.  

Enligt 6 kap 6 § kommunallagen har nämnderna ansvar för att var och en inom sitt område se 

till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 

samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Likaså skall nämnderna se till att den interna 

kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett övrigt tillfredställande sätt. 

Styrning 

Ale kommun har en vision 2025 Lätt att leva, där det framgår 7 punkter. Till vision 2025 åter-

finns en strategisk plan, som pekar ut områden som ska fokuseras på och vad som behöver 

göras. Detta för att arbeta i visionens riktning. Denna strategiska plan har antagits av kom-

munfullmäktige som även antagit verksamhetsplan med budget 2021-2024. Planen följs upp 

genom verksamhetsdialog. I verksamhetsplanen ingår fokusområden att följa upp.  

Intern kontroll  

Ale kommun har en policy för intern kontroll som är fastställd av kommunfullmäktige 2008-02-

25. I policyn framgår att nämnderna ansvarar för att verksamheterna bedrivs enligt de mål och 

riktlinjer fullmäktige fastställt. Kommunstyrelsen ansvarar för att leda och samordna förvalt-

ningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämnders och kommunala bolags 

verksamheter.  

Därtill har kommunstyrelsen antagit riktlinjer kopplat till intern styrning och kontroll som gäller 

från 2014-02-0121. Riktlinjerna anger att COSO-modellen ska utgöra utgångspunkt för arbetet 

med intern styrning och kontroll. Kommunstyrelsen ansvarar för och utarbetar gemensamma 

styrdokument i frågor som är kommunövergripande. Nämnderna ansvarar för att arbeta fram 

tillämpningsregler och anvisningar för sin respektive verksamhet. Nämnderna och kommun-

styrelsen ska årligen för nästkommande år upprätta och fastställa plan för granskning/uppfölj-

ning av interna styrningen och kontrollen. Detta ska göras i samband med antagande av 

nämndplan med budget eller senast i december. Uppföljningen av nämndernas interna planer 

för styrning och kontroll ska redovisas till kommunstyrelse och kommunfullmäktige i samband 

med delårsrapport och årsredovisning. Kommunstyrelsen är ansvariga att granska inneva-

rande års interna planer för styrning och kontroll varje år, senast i december.  

Uppsikt 

Kommunstyrelsens reglemente anger att styrelsen ska utöva uppsikt över övriga nämnders 

verksamhet samt över verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunal-

förbund vilka kommunen är medlem i. Det saknas styrdokument för hur detta ska genomföras.   

 

21 2021-06-08 antogs nya Riktlinjer för intern kontroll i Ale kommun av kommunstyrelsen som gäller från 

2022-01-01. 
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Bilaga 3: Källförteckning 

Dialoger med presidium  

 Kommunstyrelsen 2022-01-17 

 Kultur- och fritidsnämnden 2021-08-23 

 Samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-

13 

 Servicenämnden 2021-11-15 

 Socialnämnden 2021-05-31 

 Utbildningsnämnden 2021-09-29 

 Överförmyndarnämnden 2022-02-21

Dokument  

 Ale vision 2025 – Lätt att leva  

 Delårsrapport 1 per april samt 2 per 

augusti för kommunstyrelsen och 

nämnder  

 Kommunens delårsrapport per april 

 Kommunens delårsrapport per augusti  

 Intern kontrollplan 2021 för kommun-

styrelsen och nämnder  

 Policy för intern kontroll i Ale kommun 

 Protokoll från 2020 och 2021 för kom-

munstyrelsen, kultur- och fritidsnämn-

den, samhällsbyggnadsnämnden, ser-

vicenämnden, socialnämnden och ut-

bildningsnämnden  

 Reglemente för kommunstyrelsen och 

nämnder 

 Riktlinjer för intern kontroll i Ale kom-

mun (giltig från 2022-01-01) 

 Riktlinjer intern styrning och kontroll i 

Ale kommun (giltig från 2014-02-01) 

 Styrmodell för Ale kommun 

 Verksamhetsplan 2021-2022 för kom-

munstyrelsen och nämnder  

 Uppföljning av intern kontroll 2021 för 

kommunstyrelsen och nämnder 

 Utkast till årsredovisning för kommun-

styrelsen, nämnder och kommunen
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Bilaga 4: Resultat av nämnddialoger 

I nedan avsnitt beskrivs innehållet i de dialoger som revisionen har haft under året. 

Kommunstyrelsen 

 Kompetensförsörjning samt arbets-

miljöarbete 

 Arbetet med samhällsbyggnadspro-

cessen och detaljplaner 

 Hyra av lokaler är kostsamt 

 Tillitsbaserad styrning 

 Arbetet med intern kontroll 

 

Kultur- och fritidsnämnden  

 Utmaning med mått i verksamhets-

planen  

 Ekonomiska resurser  

 Minskning av aktiva i föreningslivet  

 Sjukfrånvaro och personalomsätt-

ning 

 Tillitsbaserad styrning 

 Arbete med intern kontroll  

 Barnkonventionen  

Samhällsbyggnadsnämnden  

 Arbetet med kunden i fokus 

 Svårighet att hitta kompetens  

 Mätningar bygglov  

 Kommunens tillväxt  

 Uppföljning och systematiskt kvali-

tetsarbete  

 Arbetsbelastning och verksamhets-

utveckling 

 Utmaning tidsfrister bygglov 

 Arbete med intern kontroll 
 Tillitsbaserad styrning 

Servicenämnden 

 Lokalförsörjningsprocessen  

 Medel för oförutsedda händelser 

och kostnader 

 Utrymme att utveckla verksamheten 

 Utmaning kompetensförsörjning 
 Tillitsbaserad styrning 

 Arbete med intern kontroll  

 Mätning av matsvinnet  

 Barnkonventionen 

Socialnämnden 

 Organisationsförändringar  

 Utmaning med eventuell ny social-

tjänstlag  

 Bostads- och lokalbrist 

 Risk ökade kostnader inom individ- 

och familjeomsorg  

 Tillitsbaserad styrning 

 Arbetet med intern kontroll 

 Barnkonventionen  

Utbildningsnämnden  

 Kompetensförsörjning lärare och 

förskolelärare  

 Pandemins påverkan på medarbe-

tare och elever 

 Arbete med nationella digitalise-

ringsstrategin  

 Tillitsbaserad styrning 

 Arbetet med intern kontroll 

Överförmyndarnämnden  

 Eventuellt ny lagstiftning kan med-

föra ökade kostnader och fler ar-

betsuppgifter 

 Arbetet med intern kontroll  

 Pandemins påverkan  

 Barnkonventionen  

 Rekrytering av ställföreträdare  

 Tillitsbaserad styrning
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Kommunstyrelsen

Konsekvens- och riskbedömning avseende personuppgifter för

sociala medier

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Användning av sociala medier innebär att behandling av personuppgifter sker och

användandet omfattas därmed av kraven i dataskyddsförordningen.

Förordningens reglering ska ställas mot att kommunen har en informationsplikt. att berätta om

kommunens tjänster och service. Sociala medier, då främst Facebook, når på ett effektivt sätt

en stor del av personuppgiftsansvarigs (kommunstyrelsens) målgrupp.

Under våren 2022 genomfördes en konsekvensanalys av personuppgiftsansvarigs användning

av sociala medier utifrån dataskyddsförordningen. Syftet med analysen var att kartlägga risker

och ta fram skyddsåtgärder för att kunna använda sociala medier i kommunikationssyften och

samtidigt skydda de registrerades rättigheter så långt det är rimligt och möjligt utan att

åsidosätta kommunens informationsplikt.

Sammantaget innebär det att kommunen fortsatt kan använda Facebook, men att det behöver

ske med varsamhet samtidigt som det innebär risker.

Erik Bergman Marie Källvik Nilsson

Avdelningschef Kansli och säkerhet Utvecklingsledare

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-05-18

Konsekvensbedömning sociala medier

Riskbedömning, bilaga till konsekvensbedömning
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Ärendet

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk levande
person. Användning av sociala medier innebär att behandling av personuppgifter sker och
omfattas därmed av kraven i dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvarig har ansvaret för
att behandlingen sker i enlighet med dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvarig för
kommunens sociala medier är kommunstyrelsen.

De flesta sociala medier innebär dessutom en tredjelandsöverföring av personuppgifter
eftersom de sociala medieföretagen oftast finns i länder utanför EU.
Vid en överföring av personuppgifter till ett tredjeland ska det mottagande landet erbjuda
motsvarande skydd för personuppgifter som om de behandlades inom EU.
I de fall inte ett tillräckligt skydd kan uppnås behöver ytterligare skyddsåtgärder vidtas.

Förordningens reglering ska ställas mot att kommunen har en informationsplikt. att berätta om
kommunens tjänster och service. Sociala medier, och då främst Facebook når på ett effektivt
sätt en stor del av personuppgiftsansvarigs målgrupp. Facebook bedöms även vara en effektiv
kanal att nå ut med viktig information, till exempel i samband med kris. Andra kanaler finns
och används, men sociala medier är ett bättre genomslag och skapar engagemang. Kanalen
bedöms som resurseffektiv, då den når många invånare med en mindre arbetsinsats.

Under våren 2022 genomfördes en konsekvensanalys av personuppgiftsansvarigs användning
av sociala medier utifrån dataskyddsförordningen. Syftet med analysen var att kartlägga risker
och ta fram skyddsåtgärder för att kunna använda sociala medier i kommunikationssyften och
samtidigt skydda de registrerades rättigheter så långt det är rimligt och möjligt utan att
åsidosätta kommunens informationsplikt.

En mindre omvärldsanalys genomfördes vid tidpunkten. I analysen konstaterades att de flesta
kommuner och även regionala samt statliga myndigheter har kommunikation genom sociala
medier. Det gick dock inte att få fram att någon av dessa organisationer genomfört en
konsekvensbedömning utifrån dataskyddsförordningen.

Ekonomisk bedömning

Området har beaktats men någon större ekonomisk konsekvens utifrån drift eller
personalkostnader har inte framkommit. Någon bedömning har inte gjorts utifrån risk samt
storlek för eventuella utdömda viten.

Invånarperspektiv

Facebook bedöms ha ett demokratiskt syfte genom att den möjliggör att nå fler av grupper i
samhället och skapar relation och närhet mellan invånare och kommunen. Genom att använda
samtycken så säkerställs att den enskildes rätt att neka till en personuppgiftsbehandling.
På så sätt sker en avvägning mellan nödvändighet och proportionalitet.



3(3)

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

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Hantering av personuppgifter inom sociala medier behöver ske utifrån bland annat
dataskyddsförordningen, OSL samt tryckfrihetsförordningen. All information som hanteras på
sociala medier av person i kommunens namn eller av kommunanställd är att betrakta som
allmän handling. För att stötta förvaltningen i frågan är en handbok för sociala medier på väg
att tas fram. Planen är att den ska vara antagen i juni 2022.

Remissyttrande

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

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Konsekvensbedömningen och riskbedömningen påvisar på behov av olika skyddsåtgärder.

Bland annat kommer en inventering av kommunens sociala medier att ske och en utbildning

kommer att krävas av administratörer av sociala mediekonton.

Förvaltningens bedömning

Personuppgifterna behöver behandlas utifrån att kommunen har en informationsplikt. att
berätta om kommunens tjänster och service. Genom att använda samtycken så säkerställs att
den enskildes rätt att neka till en personuppgiftsbehandling. På så sätt sker en avvägning
mellan nödvändighet och proportionalitet. Samma tillvägagångssätt och hantering har även
andra kommuner och statliga och regionala myndigheter.

Även efter vidtagna åtgärder så kvarstår främst risken för att personuppgiftsansvarig, i detta

fall kommunstyrelsen, bryter mot dataskyddsförordningen och därmed riskeras viten.

Förvaltningens bedömning för närvarande är att kommunens informationsplikt väger över.

Skyddsåtgärder har vidtagits och förvaltningen försöker så långt det är rimligt och möjligt

efterleva dataskyddsförordningen och samtidigt uppfylla informationsplikten.



1 Riskanalys 
I den här delen analyseras de risker som har identifierats i samband informationsklassificeringen. Analysen 
ligger till grund för det riskvärde som fastställs för varje i identifierad risk. Risker som erhållit ett riskvärde 
högre än 5 måste hanteras i syfte att eliminera eller minimera risken.  

1.1 Metod 

Sammanställning och analys 
Resultatet från workshoparna sammanställs, analyseras och struktureras utifrån olika kategorier – 
exempelvis för verksamheten som helhet, för specifika informationstillgångar, för specifika applikationer, 
för specifika platser eller lokaler1, för specifika verksamhetsprocess och så vidare.  

Risker identifieras och beskrivs 
Med sammanställningen och analysen som grund går det att identifiera de risker som ska behandlas i 
riskplanen. Dessa förs in tabellen under rubriken riskplan. En kort beskrivning av varje risk förs in under 
rubriken beskrivning.  

Konsekvensbeskrivning 
Beskriv riskens konsekvenser för organisationen. 

Bedömning av risk, sannolikhet och konsekvens 
Bedöm sannolikheten (S) för att risken uppstår samt konsekvensen (K) om den inträffar. Nedan finns två 
tabeller som beskriver de nivåer som används för bedömning av sannolikhet och konsekvens. Resultatet 
av bedömningen dokumenteras i samma tabell som riskerna. 

Sannolikhet 
Bedöm sannolikheten för att risken kan inträffa. 
 

Sannolikhet (S)  
1 Mycket sällan <0.1 % sannolikhet att risken inträffar. 

2 Sällan 0.1-1% sannolikhet att risken inträffar. 

3 Regelbundet 1-10 % sannolikhet att risken inträffar. 

4 Ofta 10-100 % sannolikhet att risken inträffar. 
 
Konsekvens 
Välj konsekvensklass. 

Konsekvensklass (K)  Beskrivning 
1 Försumbar Försumbar effekt. 

2 Måttlig Kännbar effekt. 

3 Betydande Stor effekt och påverkan. 

4 Allvarlig Mycket omfattande effekter och påverkan. 
 
Beräkna riskvärde 
Multiplicera bedömda värden för sannolikhet med bedömda värden för konsekvens.  Riskvärdena delas in 
i tre prioriteringsklasser som styr hur hantering av riskerna sker: 

Åtgärdsförslag 
Ange vilka förslag på åtgärder som krävs för hantera varje risk.  
 
Ansvarig 
Utse en ansvarig för respektive risk.  

 
1 Exempelvis serverhall. 



 

 

2 Risker 

 

Risk-
ID 

Risker kopplade till 
system 

Beskrivning Konsekvensbeskrivning Sanno
-likhet 

Konse
-kvens 

Riskvä
rde 
S*K 

Åtgärd Ansvarig 

1 Känsliga 
personuppgifter 
förekommer 

Känsliga 
personuppgifter sprids 
hanteras inom kanalen 

Ej förenligt med 
dataskyddsförordnin
gen 

4 

 

 

3 

 

 

12 

 

 

-Minimera 
personuppgifter  
-Skriftligt 
samtycke tas in. 
Bara publicera 
den information 
som är nödvändig 
för att få fram vårt 
budskap. 

KD/ 
MKN 

2 Skyddsvärda 
personuppgifter 
förekommer 

Hälsa då det 
förekommer brukare 
som representerar 
behov av stöd utifrån 
ex LSS 

Ej förenligt med 
dataskyddsförordnin
gen 

4 3 12 -Minimera 
personuppgifter  
-Skriftligt 
samtycke tas in. 
Bara publicera 
den information 
som är nödvändig 
för att få fram vårt 
budskap 

KD/ 
MKN 

3 Risk för 
tredjelandsöverf
öringar 

 

Överföring av 
personuppgifter till 
tredje land, vilket 
bryter mot 
dataskyddsförordning
en 

 

Ej förenligt med 
dataskyddsförordnin
gen, efter Schrems-
domen juli 2020 

4 4 16 Minimera 
personuppgifter- 
se schrems PM 

KD/ 
MKN 

4 Andra FB 
grupper 
förekommer 
främst på 
enhetsnivå inom 
förvaltningen. 
Risk att 
innehållet ej är 
förenligt med 
dataskyddsföror
dningen 

Innehållet ansvarar 
respektive enhet för.  

Svårt att få en 
övergripande bild 
kring vilka 
personuppgifter som 
hanteras i dessa 
grupper 

4 4 16 Inventering 

Framtagande av 
riktlinje? 

KD/ 
MKN 



3 Rekommendationer 
3.1 Förslag avseende insatser och aktiviteter 

 

 

 

Risk-ID Risk-
värde 

Insats eller aktivitet Start Slut Ansvarig 

1 12 Minimera personuppgifter i samband med publicering    -Ta fram rutin 2022-04-01 2022-06-30 KD/ 
MKN 

2 12 Minimera personuppgifter i samband med publicering     -Ta fram rutin 2022-04-01 2022-06-30 KD/ 
MKN 

3 16 Minimera personuppgifter- se schrems PM 2022-04-01 2022-06-30 KD/ 
MKN 

4 16 Minimera personuppgifter- se schrems PM              -Ta fram rutin 2022-04-01 2022-06-30 KD/ 
MKN 
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1 Konsekvensbedömning (DPIA) enligt dataskyddsförordningen
(GPDR)

Att genomföra en Konsekvensbedömning (DPIA – Data Protection Impact Assessment) är ett sätt att
minska risken för den personliga integriteten och enskildas fri- och rättigheter när personuppgifter
behandlas.
I dataskyddsförordningen ställs krav på att en konsekvensbedömning skall genomföras innan
personuppgiftsbehandlingen påbörjas om vissa kriterier är uppfyllda.
Uppfylls kriterierna anses det finnas en hög risk för den personliga integriteten och den enskildes fri- och
rättigheter.
Konsekvensbedömningen görs därför för att minska denna risk.

Konsekvensbedömningen ska leda till att risken minskas genom olika åtgärder, exempelvis undvika att
vissa personuppgifter samlas in, begränsning av behörigheter, automatisk gallring och tydliga rutiner för
användare.
Om det fortfarande finns en hög risk för enskildas fri- och rättigheter, trots konsekvensbedömning och
åtgärder för att minska risken, ska ett förhandssamråd genomföras med Integritetsmyndigheten.
Integritetsmyndigheten ger då råd om hur personuppgiftsansvarig kan gå vidare, men kan även förbjuda
en viss personuppgiftsbehandling.

2 Närvarande under bedömningen

Namn Befattning

Karin Dickens Kommunikationsamordnare

Marie Källvik Nilsson Utvecklingsledare

Datum

2022-02-04

3 Behov av konsekvensbedömning

Använd nedanstående checklista för att avgöra om en konsekvensbedömning ska genomföras eller inte.
Beskriv även hur kriteriet uppfylls.
Uppfylls minst två av punkterna ska en konsekvensbedömning genomföras, men kan även göras om
endast ett kriterium är uppfyllt.

Checklista Uppfyller

(Ja/Nej)

Om Ja, hur?

1,Kommer personer att utvärderas eller poängsättas?
Förekommer profilering och förutsägelser?

1,Nej

2, Ja
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2, Har personuppgifterna att göra med personers
beteende, arbetsprestation, ekonomiska situation, hälsa,
personliga preferenser, intressen, pålitlighet, vistelseort
eller förflyttningar?

Ja, hälsa då det

förekommer brukare som

representerar behov av

stöd utifrån ex LSS

Orter förekommer

Omfattar personuppgiftsbehandlingen automatiskt
beslutsfattande med rättsliga eller liknande betydande
följder för enskilda?

Nej

Handlar det om systematisk övervakning, till exempel av
ett nätverk eller på allmän plats?

Nej

1, Omfattar personuppgiftsbehandlingen känsliga
uppgifter eller uppgifter av mycket personlig karaktär?

2, Känsliga uppgifter kan förutom listan över särskilda
kategorier ovan vara exempelvis:

 uppgifter om brott eller misstanke om brott
 uppgifter om hushållet och privat verksamhet, till

exempel elektronisk kommunikation
 personuppgifter som omfattas av sekretess
 uppgifter som påverkar utövandet av en

grundläggande rättighet, till exempel
lokaliseringsuppgifter som kan göra att den fria
rörligheten ifrågasätts

 finansiella uppgifter som skulle kunna användas
för betalningsbedrägeri

 uppgifter såsom personliga dokument, e-
postmeddelanden, dagböcker, kommentarer från
läsplattor som är utrustade med
kommentarfunktioner och mycket personlig
information i applikationer som registrerar
aktiviteter.

1, Ja

2, Nej

Ja, hälsa då det

förekommer brukare som

representerar behov av

stöd utifrån ex LSS

Kommer personuppgifter att behandlas i stor omfattning?
Stor omfattning kan beräknas på följande sätt:

 hur många som är registrerade, antingen som ett
exakt antal eller som en andel av den berörda
befolkningsgruppen

 hur mycket och vilka typer av personuppgifter
som behandlas

 hur länge personuppgifterna behandlas

Då bedömningen avser

FB är det svårt att ange

antal registrerade eller

geografiskt område.

Följare ca 7500

Personuppgifter som
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 inom hur stort geografiskt område de registrerade
finns.

förekommer är namn och

bild. Främst personer som

har koppling till Ale

kommun

Namn samt anställning är

de personuppgifer som

främst förekommer

Kommer kommun att samköra olika register?

Med detta menas att vi kombinerar personuppgifter från
två eller flera behandlingar som utförs i olika syften eller av
olika personuppgiftsansvariga på ett sätt som den
registrerade inte rimligen förväntar sig?

Nej

Rör personuppgifterna sårbara personer?

Sårbara personer kan till exempel vara:

 barn
 anställda
 psykiskt sjuka personer
 asylsökande
 äldre personer
 patienter

Ja Barn, anställda och

brukare

Ska personuppgifterna användas i nya tekniska eller
organisatoriska lösningar eller på något nytt och innovativt
sätt?

Nej

Är det risk för att personuppgiftsbehandlingen i sig hindrar
de registrerade från att utöva en rättighet eller använda en
tjänst eller ett avtal?

Nej

4 Beskrivning av personuppgifterna

4.1 Ange personuppgiftsansvarig nämnd

Om flera, ange samtliga nämnder.

Kommunstyrelsen

4.2 Beskriv varför personuppgifter behandlas?

Beskriv samtliga syften med att personuppgifter behandlas.

-Informera om kommunens verksamhet samt kommunicera med invånare
-Deltaga i den demokratiska dialogen/processen.
-Kriskommunikation
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4.3 Ange den rättsliga grunden för att personuppgifter behandlas.

Det kan finnas flera rättsliga grunder, specificera i så fall för vilka personuppgiftsbehandlingar respektive
rättsliga grund gäller. Om känsliga personuppgifter behandlas, ange även vilket undantag enligt artikel 9.2
i dataskyddsförordningen som tillämpas.

Samtycke och allmänt intresse

4.4 Vilken typ av personuppgifter behandlas?

Beskriv alla typer av personuppgifter som systemet behandlar.

Exempel på kategorier är skrivna nedanför och ska ändras vid behov:

Namn, gatuadress, fastighetsbeteckning, bilder, film, ljudinspelning, hemspråk,
ursprungsland, medborgarskap, asylstatus, särskilt förordnad vårdnadshavare, socialt
nätverk, boendeplacering, hälsa

4.5 Vilken typ av känsliga personuppgifter behandlas?

Exempel på kategorier är skrivna nedanför och ska ändras vid behov:

Ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, medlemskap i en fackförening, hälsa, en
persons sexualliv eller sexuella läggning

4.6 Vilken typ av extra skyddsvärda personuppgifter behandlas?

Exempel på kategorier är skrivna nedanför och ska ändras vid behov:

Inga uppgifter förekommer

4.7 Vilka kategorier av registrerade omfattas?

Exempel: anställda, kunder, elever, vårdnadshavare

Anställda, invånare, elever, brukare, vårdnadshavare, företagare, representanter för andra myndigheter
och organisationer/föreningar

4.8 Beskriv hur de grundläggande principerna för personuppgiftsbehandling
beaktats

Beskriv framförallt hur följande principer beaktats:

Öppenhet – att registrerade informeras om personuppgiftsbehandlingen

Ändamålsbegränsning – att personuppgifter inte senare behandlas för syften oförenliga med det
ursprungliga

Uppgiftsminimering – att endast personuppgifter relevanta för syftet behandlas

Korrekthet - att personuppgifterna är korrekta och hålls uppdaterade
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Lagringsminimering – att arkivering, gallring och rensning av information sker

Konfidentialitet och integritet – att personuppgifter skyddas med lämpliga säkerhet
(informationssäkerhet)

Ovanstående principer beaktas i samband med publicering på facebook. För att uppfylla
offentlighetprincipen så arkiveras, gallras och rensas information för uppfylla lag och egna regler.

4.9 Beskriv hur registrerades rättigheter beaktats

Beskriv exempelvis hur information om registrerade kan exporteras vid en begäran om registerutdrag
(rätten till tillgång) och om rättning och radering av uppgifter kan ske. Om automatiskt beslutsfattande
sker, ange hur registrerade kan invända mot behandlingen.

Möjligheten finns att ta fram underlag vid en begäran om registerutdrag även rätta och radera.

4.10 Synpunkter från registrerade eller deras företrädare

Dataskyddsförordningen anger att synpunkter ska inhämtas från registrerade eller deras företrädare, när
det är lämpligt. Beskriv här om synpunkter inhämtats och vilka synpunkter framförts. Om inga
synpunkter inhämtats, ange här anledningen till detta.

Inga synpunkter har inhämtas i samband med publicering, men synpunkter inhämtas innan publicering.

4.11 Kommer ett personuppgiftsbiträde anlitas?

Om ja ska ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas med biträdet. Ange namn på biträdet och varför
biträdet anlitats.

Företaget bakom facebook är Meta. Meta anser inte vara personuppgiftsbiträde.

4.12 Kommer uppgifterna att överföras till tredjeland?

Utanför EU/EES. Personuppgifter får bara överföras till tredjeland under särskilda förutsättningar.

Uppgifter förs över till tredje land.

5 Dataflödesanalys

En dataflödesanalys ska minst beskriva personuppgifternas livscykelhantering (hur personuppgifterna ska
samlas in, användas, överföras, och gallras/arkiveras). I beskrivningen ska kategorier av personuppgifter
och rättslig grund framgå. Beroende på typen av personuppgiftsbehandling som är föremål för
konsekvensbedömningen, ska även följande beskrivas:

 En beskrivning av hur personuppgifter flödar mellan olika parter, användare och gränssnitt,

inkluderat detaljer om portar, protokoll, API:er och kryptering.
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 En översikt av den funktionella och logiska designen som beskriver hur systemet interagerar

med användarna. Beskriv också hur interaktionen skiljer sig åt beroende på användare

(medarbetare, kommuninvånare etc.).

 En översikt av den fysiska designen.

 En lista med information om databaser, tabeller och fritextfält kopplade till systemet som

innehåller personuppgifter. Ange kategorier av personuppgifter som förekommer och i vart i

systemet (ex. kontaktuppgifter till enskild i fritextfält osv).

Bifoga en dataflödesanalys, annan beskrivning eller beskriv flödet nedan.

Publicering sker via kommuens facebook-konto och informationen lagras på metas servrar.

6 Bedömning av nödvändighet och proportionalitet i förhållande till
syften

Beskriv nödvändigheten, dvs. behovet av att behandla personuppgifterna i förhållandet till syftet, och
proportionaliteten, dvs. hur den enskildas rätt att slippa en viss personuppgiftsbehandling väger mot
verksamhetens intresse av att behandla uppgiften. Beskriv vilka andra sätt att uppnå syftet med
personuppgiftsbehandlingen prövats eller övervägts. Exempel: om syftet med
personuppgiftsbehandlingen är att förebygga brott, beskriv varför det valda sättet är nödvändigt och
proportionerligt för att förebygga brott gentemot andra sätt som innebär att färre eller andra typer av
personuppgifter behandlas eller att inga personuppgifter behandlas.

Personuppgifterna behöver behandlas utifrån att kommunen har en informationsplikt. att berätta om
kommunens tjänster och service. Facebook når på ett effektivt sätt en stor del av
personuppgiftsansvarigs målgrupp. FB är även en snabb kanal att nå ut med viktig information, till
exempel i samband med kris.
Andra kanaler finns och används, men sociala medier är ett bättre genomslag och skapar en engagemang.
Bilder och film bedöms nödvändiga för att skapa ett engagemang och då bedöms sociala medier och
främst FB som den mest kraftfulla kanalen just nu.
Kanalen är resurseffektiv, den når många med mindre arbetsinsats.
Facebook har även ett demokratiskt syfte genom att den möjliggör att nå fler av grupper i samhället och

Skapar relation och närhet mellan invånare och kommunen.
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Genom att använda samtycken så säkerställs att den enskildes rätt att slippa en
personuppgiftsbehandling.
På så sätt sker en avvägning mellan nödvändighet och proportionalitet.
Facebook skall ses som en kompletterande kanal till övriga kommunikationskanaler.

Samma tillvägagångssätt har även andra kommuner och statliga och regionala myndigheter.

All information som hanteras på sociala medier av person i kommunens namn eller av kommunanställd
är att betrakta som allmän handling.
Dock klassas sådan information vanligtvis som ringa eller av tillfällig karaktär.
I särskilda fall där information föranleder åtgärder från kommunens sida ska den överföras till annan
databärare och diarieföras i vanlig ordning.

De skriftliga samtycken som tas in på verksamhetsnivå är giltiga inom samtliga nämnder, utifrån att
kommunen har ett gemensamt organisationsnummer. Frågan är avstämd med SKR jurist i januari 2022.

7 Riskanalys

I denna del ska integritetsrisker identifieras och åtgärder tas fram för att minska riskerna. Använd
kommuns befintliga metodik för riskhantering. Dokumentera i denna mall vart risker och åtgärder
dokumenteras. Resultatet kan vid behov överföras till denna mall.

Se bilaga- riskanalys

I riskanalysen framkommer högt skattade risker som kräver att riskerna åtgärdas.
Samtliga risker i analysen har koppling till att hanteringen av informationen inte är förenligt med
dataskyddsförordningen.

8 Bedömning av den kvarvarande integritetsrisken

Utifrån riskanalysen, vidtagna åtgärder för att minska risken och de risker som kvarstår, ange om det
fortfarande föreligger en hög risk för enskildas fri- och rättigheter. Motivera bedömningen. Om en hög
risk kvarstår, ska Datainspektionen kontaktas för ett förhandssamråd.

Efter vidtagna åtgärder så kvarstår främst risken för att personuppgiftsansvarig, i detta fallet
kommunstyrelsen bryter mot dataskyddsförordningen och därmed riskeras viten.
Förvaltningens bedömning för närvarande är att kommunens informationsplikt väger över.
Skyddsåtgärder har vidtagits och förvaltningen försöker så långt det är rimligt och möjligt efterleva
dataskyddsförordningen och samtidigt uppfylla informationsplikten.

Godkänd av chef 2022-05-

Daniela Ölmunger
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9 Bilagor

Ange här eventuella bilagor eller andra dokument som är av relevans för konsekvensbedömningen.

Dokumentnamn Beskrivning

Riskanalys Analyseras de risker som har
identifierats i samband
informationsklassificeringen. Analysen
ligger till grund för det riskvärde som
fastställs för varje i identifierad risk.
Risker som erhållit ett riskvärde högre
än 5 måste hanteras i syfte att
eliminera eller minimera risken.
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Kommunstyrelsen

PM - Redogörelse av följder samt nuläge inom

informationssäkerhet utifrån Schrems II domen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation, GDPR) trädde i kraft den
25 maj 2018. Förordningen gäller i hela EU och har som syfte att skydda den enskildes
grundläggande rättigheter och friheter samt skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet
av personuppgifter inom EU. Genom förordningen har alla EU-medborgare rätt till skydd av
sitt privatliv samt sina personuppgifter.

Under 2020-2021 infördes skyddsåtgärder inom förvaltningen för att skydda behandling av

personuppgifter så långt det är möjligt och rimligt, vid eventuell överföring utanför EU.

Det bedöms inte som lämpligt att information som omfattas av sekretess eller känsliga

personuppgifter lagras i molntjänster i tredje land, det vill säga utanför EU.

Analysen ska ses som en vägledning till förvaltningen att hantera regelverket inom

dataskyddsförordningen så att de registrerades rättigheter skyddas så långt det är rimligt och

möjligt utifrån verksamhetens förutsättningar och uppdrag.

För närvarande kvarstår bedömningen från december 2020 att det inte finns något alternativ
till Microsoft 365 som uppfyller kommunens behov. Förvaltningen behöver fortsätta det
kontinuerliga arbetet med att utveckla systematiken utifrån informationssäkerhet i samband
med att molntjänster upphandlas.

Genom att säkerställa en god nivå av systematiskt informationssäkerhetsarbete möjliggörs att

lagkrav följs, kritisk verksamhet upprätthålls och att informationsläckage förhindras.

Erik Bergman Marie Källvik Nilsson

Avdelningschef Kansli och säkerhet Utvecklingsledare
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-05-19

PM - Dataskyddsförordningen

PM - Redogörelse av följder samt nuläge inom informationssäkerhet utifrån Schrems II-
domen

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Utvecklingsledare Kansli och säkerhet

För kännedom:

Samtliga nämnder

Ärendet

Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation, GDPR) trädde i kraft den
25 maj 2018. Förordningen gäller i hela EU och har som syfte att skydda den enskildes
grundläggande rättigheter och friheter samt skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet
av personuppgifter inom EU. Genom förordningen har alla EU-medborgare rätt till skydd av
sitt privatliv samt sina personuppgifter.

Om personuppgifter överförs utanför EU på grund av personuppgiftsbiträdet har sin
verksamhet utanför unionen, så ska fortfarande förordningen efterlevas.

Den 16 juli 2020, meddelade EU-domstolen sitt avgörande i det så kallade Schrems II -målet.
Eu-domstolen fann att dåvarande reglering för överföringar av personuppgifter mellan EU
och USA inte levde upp till dataskyddsförordningen.
Schrems II-målet bedöms vara vägledande för hantering av personuppgiftsbehandling hos
molntjänstföretag som har sin juridiska hemvist utanför EU.

Under 2020-2021 infördes skyddsåtgärder inom förvaltningen för att skydda behandling av
personuppgifter så långt det är möjligt och rimligt, vid eventuell överföring utanför EU.
Det bedöms inte som lämpligt att information som omfattas av sekretess eller känsliga
personuppgifter lagras i molntjänster i tredje land, det vill säga utanför EU.

Förvaltningens IT-infrastruktur använder i stor utsträckning tjänster med Microsoft som
leverantör. Microsoft är ett företag med sitt säte i USA och därmed uppstår en problematik då
dataskyddsförordningen inte bedöms efterlevas. Bedömningen från 2020 att tjänsterna
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bedöms som kritiska för förvaltningens möjligheter att genomföra sina respektive uppdrag
kvarstår.

Förvaltningen gör även bedömningen att personuppgiftsansvarig, det vill säga nämnderna,
ofrånkomligen bryter mot dataskyddsförordningen dagligen, eftersom verksamheterna
behandlar information innehållande personuppgifter som lagras på Microsofts servrar.
I och med att personuppgiftsansvarig bryter mot dataskyddsförordningen föreligger en risk att
vite utdöms från Integritetsskyddsmyndigheten.

Denna risk ska dock ställas mot behoven som förvaltningen har av systemstöd och IT-system
för att genomföra sitt uppdrag.

Ekonomisk bedömning

Att implementera åtgärder och upprätthålla ett gott arbete med frågor rörande
dataskyddsförordningen samt informationssäkerhet kräver både resurser, kunskap samt
uthållighet i verksamheterna.

Invånarperspektiv

Kommunens invånare förväntar sig effektiva processer samt att kommunen hanterar och

lagrar information som rör dem, exempelvis personuppgifter på ett säkert sätt.

Analysen ska ses som en vägledning till förvaltningen att hantera regelverket inom

dataskyddsförordningen så att de registrerades rättigheter skyddas så långt det är rimligt och

möjligt utifrån verksamhetens förutsättningar och uppdrag.

Hållbarhetsperspektivet

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

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Ärendet har koppling till personuppgiftsansvarigas hantering av personuppgifter och har
därför koppling till handlingarna; policy för hantering av personuppgifter,
informationssäkerhetspolicy och riktlinje för hantering av personuppgifter samt vägledning
upphandling av IT.

Remissyttrande

I kommunstyrelsens reglemente § 5 ska styrelsen leda arbetet med och samordna
utformningen av nämndövergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den
kommunala verksamheten. Utifrån detta gör förvaltningen bedömningen att någon remiss inte
krävs från övriga nämnder.
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Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Analysen påvisar att olika skyddsåtgärder krävs inom förvaltningens informationsobjekt krävs

för att så långt som möjligt efterleva dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen samt informationssäkerhet befinner sig i ett utvecklingsskede, både

internt i kommunen, men även externt.

För att möta upp samtliga behov krävs ett strukturerat arbete utifrån ett helhetsperspektiv,

men där varje personuppgiftsansvarig ansvarar för skyddet av sin information.

Det är viktigt att varje ny upphandlad molntjänst i förvaltningen informationsklassificeras och

om möjligt även konsekvensbedöms.

Genom att arbeta systematiskt med frågorna så kan troligtvis problematik inom området

förebyggas.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att de skyddsåtgärder som infördes under slutet av 2020 och
början av 2021 fyller en funktion för att så långt som möjligt skapa rimliga förutsättningar för
förvaltningen att efterleva dataskyddsförordningen och samtidigt uppfylla sitt
verksamhetsuppdrag.

För närvarande är kvarstår bedömningen från december 2020 att det inte finns något alternativ
till Microsoft 365 som uppfyller kommunens behov.
Förvaltningen behöver fortsätta det kontinuerliga arbetet med att utveckla systematiken
utifrån informationssäkerhet i samband med att molntjänster upphandlas.

Genom att säkerställa en god nivå av systematiskt informationssäkerhetsarbete möjliggörs att

lagkrav följs, kritisk verksamhet upprätthålls och att informationsläckage förhindras.
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Utvecklingsledare Marie Källvik Nilsson
E-post: marie.kallvik-nilsson@ale.se

Samtliga personuppgiftsansvariga

PM

Bakgrund

Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation, GDPR) trädde i kraft den
25 maj 2018. Förordningen gäller i hela EU och har som syfte att skydda den enskildes
grundläggande rättigheter och friheter samt skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av
personuppgifter inom EU. Genom förordningen har alla EU-medborgare rätt till skydd av sitt
privatliv samt sina personuppgifter.

En personuppgift är alla typer av information som kan brukas för att identifiera en person.
Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress, kön och e-postadress.

Bland annat tar förordningen upp:
- att hanteringen av personuppgiften ska ha ett syfte
- att personuppgiften inte ska förvaras längre än vad som krävs
- att verksamhetsutövaren kan redogöra för inom vilka system personuppgiften hanteras eller
var den förvaras.

Personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträde samt
personuppgiftsbiträdesavtal

Centrala begrepp i förordningen är personuppgiftsansvarig samt personuppgiftsbiträde.
Personuppgiftsansvarig bestämmer ändamålen för personuppgiftsbehandlingen samt ansvarar
för att personuppgiften hanteras i enlighet med förordningen. Personuppgiftsansvarig inom
kommunal verksamhet är nämnderna.

Personuppgiftsbiträde behandlar personuppgifter för personuppgiftsansvariges räkning.
Exempel på biträden är leverantörer av IT- och molntjänster.

Förordningen anger att när information delas med ett personuppgiftsbiträde ska man ha ett avtal
som förbinder biträdet efterlevnad av förordningens krav. Dessa avtal benämns som
personuppgiftsbiträdesavtal.

Behandling av personuppgifter samt rättsliga grunder

Alla typer av åtgärder som man vidtar med en personuppgift, räknas som en behandling av
personuppgift. Dessa åtgärder kan vara digitala eller manuella, exempelvis insamling,
registrering och ändring av personuppgifter.

För att behandla en personuppgift krävs en rättslig grund och det finns i förordningen sex
stycken grunder varav allmänt intresse samt myndighetsutövning utgör den främsta rättsliga
grunden för kommunens hantering av personuppgifter.
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Hantering av känsliga personuppgifter

Förordningen anger vissa personuppgifter som känsliga:
- Ras och etiskt ursprung
- Politiska åsikter
- Sexuell läggning
- Religion
- Medlemskap i fackföreningar
- Hälsouppgifter

Enligt förordningen är det som huvudregel förbjudet att behandla känsliga personuppgifter men
myndigheter har rätt till att behandla känsliga personuppgifter under förutsättning att:
- det är nödvändigt för handläggningen av ett ärende.
- det är nödvändigt utifrån ett viktigt allmänt intresse och inte innebär ett otillbörligt intrång i
den registrerades personliga integritet.

Överföring av personuppgifter utanför EU

Om personuppgifter överförs utanför EU på grund av personuppgiftsbiträdet har sin verksamhet
utanför unionen, så ska fortfarande förordningen efterlevas.Den personuppgiftsansvarige har
tidigare kunnat hänvisa till Privacy Shield och standardavtalsklausuler för överföring av
personuppgifter mellan EU och USA. Privacy Shield var ett avtal mellan EU-kommissionen
och USA:s regering avseende överföringar av personuppgifter.

Standardavtalsklausuler, ett alternativ till Privacy Shield, är separata avtal som tecknas mellan
överförare och mottagare av personuppgifter.

De två rättsakterna skulle säkra ett likvärdigt skydd för personuppgifter både inom och utom
EU.

Dom i målet Schrems II

Den 16 juli 2020 fastslog EU-domstolen i mål C-311/18, även kallat Schrems II-målet, att
Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA inte gav ett tillräckligt skydd för överförda
personuppgifter. Grunden till domen var att myndigheter inom USA kan ha rätt att ta del av
överförda personuppgifter, och därmed efterlevs inte förordningens krav på ett likvärdig skydd.

Domen innebär i korthet att det har blivit olagligt att använda it-baserade tjänster som på något
sätt för över och behandlar personuppgifter i USA med stöd av Privacy Shield.

Domstolens bedömning är att:
- kommissionens beslut om standardavtalsklausuler som grund för överföring av
personuppgifter från EU till USA fortsättningsvis är giltiga.
- men att ytterligare skyddsåtgärder krävs för att säkerställa skyddet samt att det är upp till varje
personuppgiftsansvarig att bedöma omfattningen av skyddsåtgärderna.

Det finns ännu ingen vägledning om standardavtalsklausulerna är tillräckliga för att skydda
personuppgifter som överförs till USA, utifrån förordningen.

Datainspektionen rekommendation är att följa domstolens bedömning och säkerställa ett
tillräckligt skydd utifrån standardavtalsklausuler samt ytterligare skyddsåtgärder.
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Varje personuppgiftsansvarig måste därför göra sin egen bedömning, utifrån sina egna
överföringar och sina egna syften.

Åtgärder

För att hantera effekterna av domen har kansliet tillsammans med IT-enheten arbetat
gemensamt med frågan, sedan början av hösten.

Ale kommun har Microsoft som leverantör av Microsoft 365 som innehåller bland annat
programmen och funktionerna onedrive, outlook, sharepoint och teams.
Programmen och funktionerna inomMicrosoft 365 bedöms vara av vikt för verksamheterna för
att genomföra uppdragen för kommunens nämnder.

Personuppgifter som hanteras inom Microsoft 365 har särskilt analyserats utifrån domen.

Efter att domen fastslogs i juli 2020 så uppdaterade Microsoft avtalet med skrivningar för att
säkerställa ett tillräckligt skydd avseende integritet och grundläggande fri- och rättigheter för
enskilda individer i samband med överföring.

På sin hemsida uppger Microsoft följande:
"Microsoft har länge använt standardavtalsklausulerna som basis för dataöverföring för sina
onlinetjänster för företag. Standardavtalsklausulerna är standardvillkor som tillhandahålls av
EU-kommissionen och kan användas för att överföra data utanför Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet på ett sätt som efterlever kraven. Microsoft har implementerat
standardavtalsklausulerna i alla volymlicensieringsavtal via Villkor för onlinetjänster.
Artikel 29-arbetsgruppen har uttryckligen kommit fram till att Microsofts implementering av
standardavtalsklausulerna efterlever kraven."

I enlighet med EU-domstolens bedömning och datainspektionen rekommendation har
ytterligare skyddsåtgärder vidtagits enligt nedan.

· Inventering av områden där känsliga personuppgifter behandlas.
Inventeringen visade att våra känsliga personuppgifter behandlas i verksamhetssystem
inom EU/ESS.

· I samband med upphandling av nya system så skrivs det redan idag in i avtalet att
information enbart får behandlas inom EU. Avtalet ska även kompletteras med en lista
över underleverantörer. För mer informations se bilagan"Vägledning upphandling av
IT"

· Känsliga personuppgifter ska som huvudregel hanteras inom verksamhetssystem.

· Medarbetare uppmanas att reflektera hur dem sparar personuppgifter och att dem följer
dokumenthanteringsplaner samt gallringsbeslut.

· Möjliggjort kryptering när personuppgifter eller känsliga personuppgifter skickas i
e-post. Denna åtgärd löser främst hantering av sekretessreglerad information enligt
offentlighets- och sekretesslagen, men bedöms ändå vara en skyddsåtgärd som utifrån
ett helhetsperspektiv gagnar organisationen.

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2041156
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2041156
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2041156
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2041156
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2041156
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Bedömning

Kansli och IT gör en sammantagen bedömning att de vidtagna skyddsåtgärderna samt
standardavtalsklausulerna som finns i avtalet med leverantören av Microsoft 365 innebär att vi
skyddat personuppgifter så långt det är möjligt och rimligt, vid eventuell överföring utanför EU.
Därmed följer nämnderna som personuppgiftsansvariga domens reglering och personuppgifter
överförs inte till USA med stöd av Privacy Shield.

Utifrån ovanstående bedömningen är det ett rimligt antagande att personuppgiftsansvariga har
möjlighet att hantera personuppgifter på de olika ytorna inom Office 365 (teams, sharepoint,
onedrive, outlook). Känsliga personuppgifter ska främst hanteras inom verksamhetssystem.

Den fortsatta rättsliga utvecklingen på området kommer att följas för att utifrån det ta ställning
till nya åtgärder. Kanslichef och utvecklingsledare deltar i Göteborgsregionens
dataskyddsnätverk och det finns därmed ett forum för diskussion och avstämningar. Ale
kommuns åtgärder ligger i linje med de bedömningar som gjorts i övriga kommuner i området.

Bilagor

Vägledning upphandling av IT
Avtal Microsoft onlinetjänster dataskyddstillägg 21 juli 2020
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Utvecklingsledare Marie Källvik Nilsson 
E-post: marie.kallvik-nilsson@ale.se 
 Samtliga personuppgiftsansvariga 

 

PM: Redogörelse av följder samt nuläge inom 
informationssäkerhet utifrån Schrems II domen 

Bakgrund -Schrems II-domen 
Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation, GDPR) trädde i kraft den  
25 maj 2018. Förordningen gäller i hela EU och har som syfte att skydda den enskildes 
grundläggande rättigheter och friheter samt skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av 
personuppgifter inom EU. Genom förordningen har alla EU-medborgare rätt till skydd av sitt 
privatliv samt sina personuppgifter. 
 
En personuppgift är alla typer av information som kan brukas för att identifiera en person. 
Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress, kön och e-postadress. 
 
Bland annat tar förordningen upp: 
- att hanteringen av personuppgiften ska ha ett syfte 
- att personuppgiften inte ska förvaras längre än vad som krävs 
- att verksamhetsutövaren kan redogöra för inom vilka system personuppgiften hanteras eller 
var den förvaras. 

Om personuppgifter överförs utanför EU på grund av personuppgiftsbiträdet har sin verksamhet 
utanför unionen, så ska fortfarande förordningen efterlevas. Problematiken kring överföringar 
mellan EU och USA hanterades tidigare i det avtal som kallades Privacy Shield. Avtalet 
tecknades år 2015 och syftade till att skydda personuppgifter och personlig information hos 
både EU-medborgare och medborgare i USA mot utlämnande till den andra parten.  
 
Den 16 juli 2020, meddelade EU-domstolen sitt avgörande i det så kallade Schrems II -målet.  
I domskälen fann EU-domstolen att Privacy Shield inte i tillräcklig omfattning kunde skydda 
EU-medborgare från att deras personuppgifter lämnades ut till USA.  
Detta innebar att Privacy Shield ogiltigförklarades med omedelbar verkan 
(för mer information, se bilaga PM -dataskyddsförordningen december 2020) 
 
Schrems II-målet bedöms vara vägledande för hantering av personuppgiftsbehandling hos 
molntjänsteföretag som har sin juridiska hemvist utanför EU. 

Åtgärder 2020-2021 

För att hantera effekterna av domen i Schrems II arbetade kansliet tillsammans med IT-enheten 
under hösten 2020.  
IT-tjänsten Microsoft 365 bedömdes vara av vikt för kommunens verksamheter för att 
genomföra uppdragen åt kommunens nämnder, men att ytterligare skyddsåtgärder krävdes. 
De skyddsåtgärder som infördes var följande: 
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-inventering av områden där känsliga personuppgifter behandlas 
-kravställning i samband med upphandling 
-känsliga personuppgifter skall behandlas inom verksamhetssystem 
-möjliggörande av kryptering när personuppgifter eller känsliga personuppgifter skickas i e-post 
eller dokument 

Den aktuella sammantagna bedömning vid tidpunkten var att de vidtagna skyddsåtgärderna 
samt standardavtalsklausulerna som finns i avtalet med leverantören av Microsoft 365 innebar 
att förvaltningen skyddat personuppgifter så långt det är möjligt och rimligt, vid eventuell 
överföring utanför EU. 

Schrems II utifrån digitalisering och molntjänster 
Arbetet med digitalisering pågår i många kommuner, så även i Ale.  
Genom att digitalisera vissa processer bedöms bland annat en effektivisering av kommunens 
interna administration samt service till medborgare kunna uppnås.  
Digitaliseringen innebär ofta i praktiken att information behandlas inom olika molntjänster. 
 
Molntjänster erbjuder nya möjligheter och fördelar men personuppgiftsansvariga behöver vara 
uppmärksamma på om det är lämpligt och lagligt att behandla samt lagra informationen. 
Domen i Schrems II-målet slår fast att den personuppgiftsansvarige måste bedöma om 
skyddsnivån för personuppgifter i en molntjänsten är tillräcklig i förhållande till tredje lands 
lagar samt dataskyddsförordningen.  
Personuppgiftsansvarig behöver även ta ställning till hur länge informationen ska lagras för att 
därefter gallras i enlighet med gallringsbeslut. 

Bedömningen i förvaltningen sedan ett år tillbaka (se tidigare schrems-PM) är att det inte 
bedöms som lämpligt att information som omfattas av sekretess eller känsliga personuppgifter 
lagras i molntjänster i tredje land, dvs utanför EU. 
Det är viktigt att varje ny upphandlad molntjänst i förvaltningen informationsklassificeras och 
om möjligt även konsekvensbedöms.  
Genom att arbeta systematiskt med frågorna så kan troligtvis problematik inom området 
förebyggas. 

 

Digitalisering

Informa�onssäkerhet

IT
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Omvärldsbevakning 
Förvaltningen följer utvecklingen och diskussionen kring molntjänster och effekter av Schrems 
II domen. Nedan följer en kort redogörelse hur ett urval hur olika aktörer har resonerat samt 
agerat i frågan de senaste två åren  

Stockholms stad1 har inte infört Microsoft 365 ännu och har genomfört en utredning för att ta 
ställning i frågan. Bedömningen är att införandet av Microsoft365 och andra molntjänster är 
problematiskt och att man inte bör gå vidare med ett införande. 
Utredningens viktigaste skäl för att tills vidare avstå från ett införande var: 

-Amerikanska molntjänstleverantörer kan på grund av gällande lagstiftning inom 
underrättelseområdet inte ge tillräckliga garantier för skydd av personuppgifter och bedöms 
därför inte kunna användas i nuläget.  

-Det går inte att kontrollera under vilka villkor tjänsten levereras. Staden saknar inflytande över 
villkoren och avtalet kan när som helst ändras.  

-Användning av tjänsterna kräver för mycket av användarna när det gäller 
informationssäkerhet. Det går inte enkelt att avgöra om ett mötesverktyg kan användas eller 
inte. 

eSam (Esamverkan)2 gör bedömningen att i de fall som en svensk myndighet överför 
personuppgifter med stöd av Privacy Shield, så är detta sedan 16 juli 2020 en olaglig 
överföring.  
Analysen som gjordes av EU-domstolen var att Privacy Shield inte levde upp till kraven i 
GDPR och EU-stadgan. Enligt E-sam innebär detta i dagsläget att det är synnerligen svårt att 
anlita amerikanska företag för personuppgiftsbehandling, oaktat var i världen 
personuppgiftsbehandlingen sker. 

I juni 2021 inledde åtta av eSams medlemmar, bland annat Skatteverket och 
Kronofogdemyndigheten, ett arbete med att analysera alternativ till Teams som 
samarbetsplattform. 
Under hösten 2021 analyserades tänkbara lösningar som anses uppfylla kraven på funktionalitet 
och säkerhet. Arbetet har nu övergått i att testa och utvärdera vilka lösningar som skulle kunna 
leverera en digital samarbetsplattform. Arbetet beräknas vara klart i slutet av juni 2022. 

De funktionella kraven på en tänkbar tjänst är bland annat videokonferens, dokumenthantering 
och fasta chattrum. 
Den slutliga lösningen kan vara en sammanhållen tjänst eller olika tjänster som kan fungera 
tillsammans. 

Digitaliseringschefen på Sveriges kommuner och regioner (SKR) 3  Patrik Sundström gör i en 
debattartikel i maj 2021 bedömningen att det föreligger ett juridiskt dödläge kring molntjänster, 
vilket i sin tur utgör ett hinder för att förbättra och effektivisera svensk välfärd. 

 
1 PM: Stockholms stad stadsledningskontoret  Underlag för inriktningsbeslut avseende Microsoft 365 och andra 
molntjänster. december 2021 
2 E-sam: Digital samarbetsplattform för offentlig sektor, november 2021 
3 Dödläget kring molnet hindrar välfärdens utveckling, Dagens industri 6 maj 2021 
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”Kommuner och regioner tvingas för närvarande lägga stora resurser på juridiska 
utredningar och på att hitta alternativa lösningar för molntjänster  

Förvaltningens IT-infrastruktur 
Förvaltningens IT-infrastruktur använder i stor utsträckning tjänster med Microsoft som 
leverantör och företaget uppger att de lagrar information (inklusive personuppgifter) på servrar i 
Europa. 
Microsoft är ett företag med sitt säte i USA och därmed uppstår en problematik då 
dataskyddsförordningen inte bedöms efterlevas. I teorin kan en amerikansk myndighet ansöka 
hos en amerikansk federal domstol att ett företag som är baserat i USA måste lämna ut 
uppgifter, även om dessa finns på servrar som är fysiskt placerade utanför USA. 

Inom IT-infrastruktur hanteras många av förvaltningens kritiska system, exempelvis Treserva 
och Personec. Utöver detta använder förvaltningen kommungemensamma tjänster såsom 
Microsoft 365 med epost, teams och samarbetsytor inom sharepoint.  
Bedömningen från 2020 att tjänsterna bedöms som kritiska för förvaltningens möjligheter att 
genomföra sina respektive uppdrag kvarstår. 

IT-enheten kan med stöd och support från Microsoft snabbt åtgärda uppkomna problem med 
begränsad påverkan för verksamheterna. Upptäcks problemområden under arbetet kan IT-
enheten ta kontakt med den del av Microsoft som har ansvar för tjänsten och få omedelbart 
expertstöd. Microsoft bistår även med förebyggande arbete för att förhindra att problem och 
incidenter uppstår i IT-miljön samt erbjuder utbildning samt rådgivning. 

Förvaltningen gör dock bedömningen att personuppgiftsansvarig, det vill säga nämnderna, 
ofrånkomligen bryter mot dataskyddsförordningen dagligen, eftersom verksamheterna 
behandlar information innehållande personuppgifter som lagras på Microsoft servrar. 
I och med att personuppgiftsansvarig bryter mot dataskyddsförordningen föreligger en risk att 
vite utdöms från Integritetsmyndigheten. 

Denna risk ska dock ställas mot behoven som verksamheten har av systemstöd och IT-system 
för att genomföra sitt uppdrag. 
Förvaltningen befinner sig i en situation där vi sedan länge har byggt upp vår IT-infrastruktur 
med Microsoft tjänster som grund. 
Microsoft bedöms leverera en kostnadseffektiv tjänst av god kvalitet, tillgänglighet och 
säkerhet. Det anses svårt att i nuläget hitta en annan leverantör med samma kostnadsbild som 
uppfyller förvaltningens behov och krav i samma utsträckning. 

Bedömning 

Förvaltningens bedömning är att de skyddsåtgärder som infördes under slutet av 2020 och 
början av 2021 fyller en funktion för att så långt som möjligt skapa rimliga förutsättningar för 
förvaltningen att efterleva dataskyddsförordningen och samtidigt uppfylla sitt 
verksamhetsuppdrag. 

Förvaltningen fortsätter även det kontinuerliga utvecklingsarbetet inom informationssäkerhet. 
Under år 2021 infördes ett förtydligade kring användandet av chattar i teams och vilken 
information som kan sparas i teams och hur länge. 
Kommunens personuppgiftsbiträdesavtal har i samråd med dataskyddsombudet kompletteras 
med en förtydligande instruktion för personuppgiftsbiträdet. 
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Under år 2022 kommer tjänsten Digitala möten införas, vilket är en videotjänst som uppfyller 
kraven inom Dataskyddsförordningen samt OSL för genomförande av möten digitalt. 
 
För närvarande är kvarstår bedömningen att det inte finns något alternativ till Microsoft 365 
som uppfyller kommunens behov. Förvaltningen kommer dock att följa eSams arbete med att ta 
fram ett alternativ digital samarbetsplattform. 

Avseende digitalisering och införande av molntjänster är det av vikt att förvaltningen åt 
personuppgiftsansvarigs vägnar säkerställer att de lösningar som tas fram är säkra utifrån 
behandling och lagring av information.  
Det bedöms inte som lämpligt att information som omfattas av sekretess eller känsliga 
personuppgifter lagras eller delas i molntjänster i tredje land.  
Förvaltningen behöver fortsätta det kontinuerliga arbetet med att utveckla systematiken utifrån 
informationssäkerhet i samband med att molntjänster upphandlas. 
 

 



Skapad: 2022-06-01 
 
 
Redovisning av delegeringsbeslut till kommunstyrelsens 
sammanträde 2022-06-07 

Ärendegrupp i delegeringsordning: HR och organisation (HR) 

Tidsperiod för diarieförda beslut: 2022-05-04 – 2022-05-31 

Diarienummer Handling Beslut  Beslutdatum Delegat 

KS-HR.2022.14 Beslut om 
anställning 

Handläggare anställs från 
och med 2022-03-01 2021-11-11 Enhetschef 

KS-HR.2022.13 Beslut om 
anställning 

Kommunvägledare anställs 
från och med 2022-04-01 2022-01-28 Enhetschef 

KS-HR.2022.14 Beslut om 
anställning 

Verksamhetsutvecklare 
anställs från och med 
2022-03-01 

2022-02-01 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Beslut om 
anställning 

Undersköterska anställs 
från och med 2022-04-18 2022-02-07 Enhetschef 

KS-HR.2022.10 Beslut om 
anställning 

Förskolelärare anställs från 
och med 2022-05-01 2022-04-01 Rektor 

KS-HR.2022.17 Beslut om 
avstängning 

Anställd avstängd med lön 
från 2022-04-02 till 2022-
04-08 

2022-04-01 Verksamhetschef 

KS-HR.2022.11 Beslut om 
anställning 

Kock anställs från och med 
2022-04-19 2022-04-01 

Tf. 
enhetschef/Verksamh
etschef 

KS-HR.2022.17 
Beslut om 
förlängd 
avstängning 

Anställd avstängd med lön 
från 2022-04-09 till det att 
utredning är klar 

2022-04-07 Verksamhetschef 

KS-HR.2022.12 Beslut om 
anställning 

Enhetschef anställs från 
och med 2022-04-01 2022-04-19 Verksamhetschef 

KS-HR.2022.12 Beslut om 
anställning 

Enhetschef anställs från 
och med 2022-04-01 2022-04-19 Verksamhetschef 

KS-HR.2022.37 Beslut om 
bisyssla 

Bisyssla om att i eget bolag 
erbjuda psykosocial 
handledning godkänns. 

2022-04-22 Sektorchef 

KS-HR.2022.37 
Beslut om 
prövning av 
utförande av 
bisyssla 

Anmälan om bisyssla till 10 
procent tillstyrks 2022-04-26 Tf. sektorchef 

KS-HR.2022.10 Beslut om 
anställning 

Lärare mot fritidshem 
anställs från och med 
2022-04-26 

2022-04-27 Rektor 

KS-HR.2022.12 Beslut om 
anställning 

Undersköterska anställs 
från och med 2022-05-01 2022-05-01 Enhetschef 

KS-HR.2022.14 Beslut om 
anställning 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 
anställs från och med 
2022-08-22 

2022-05-04 Enhetschef 

KS-HR:2022.12 Beslut om 
anställning 

Enhetschef anställs från 
och med 2022-08-08 2022-05-04 Verksamhetschef 

KS-HR.2022.12 Beslut om 
anställning 

Sjuksköterska anställs från 
och med 2022-06-07 2022-05-04 Enhetschef 



Diarienummer Handling Beslut  Beslutdatum Delegat 

KS-HR.2022.12 Beslut om 
anställning 

Sjuksköterska anställs från 
och med 2022-06-01 2022-05-04 Enhetschef 

KS-HR.2022.15 Beslut om 
anställning 

Verksamhetsutvecklare 
anställs från och med 
2022-08-15 

2022-05-05 Interim sektorchef 

KS-HR.2022.12 
Beslut om 
avslutande av 
anställning 

Provanställning avslutas i 
förtid 2022-05-05 Sektorchef 

KS-HR.2022.13 Beslut om 
anställning 

Ekonomiadministratör 
anställs som timvikarie från 
och med 2022-05-12 

2022-05-05 Redovisningschef 

KS-HR.2022.10 Beslut om 
anställning 

Barnskötare anställs från 
och med 2022-05-08 2022-05-06 Rektor 

KS-HR.2022.12 Beslut om 
anställning 

Socialsekreterare anställs 
från och med 2022-08-22 2022-05-09 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Beslut om 
anställning 

Socialsekreterare anställs 
från och med 2022-08-15 2022-05-09 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Beslut om 
anställning 

Undersköterska anställs 
från och med 2022-05-10 2022-05-10 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Beslut om 
anställning 

Undersköterska anställs 
från och med 2022-06-28 

Inget 
beslutsdatum, 
inkom 2022-05-11 

Enhetschef 

KS-HR.2022.13 Beslut om 
anställning 

Nämndsekreterare anställs 
från och med 2022-06-20 2022-05-12 Avdelningschef 

KS-HR.2022.13 Beslut om 
anställning 

Ekonomiadministratör 
anställs som 
semestervikarie från och 
med 2022-06-07 

2022-05-12 Redovisningschef 

KS-HR.2022.10 Beslut om 
anställning 

Lärare anställs från och 
med 2022-08-15 2022-05-13 Rektor 

KS-HR.2022.12 Beslut om 
anställning 

Socialsekreterare anställs 
från och med 2022-04-07 2022-05-17 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Beslut om 
anställning 

Familjehemssekreterare 
anställs från och med 
2022-06-20 

2022-05-17 Enhetschef 

KS-HR.2022.10 Beslut om 
anställning 

Lärare anställs från och 
med 2022-08-15 2022-05-17 Rektor 

KS-HR.2022.12 Beslut om 
anställning 

Sjuksköterska anställs från 
och med 2022-03-01 

Inget 
beslutsdatum, 
inkom 2022-05-20 

Enhetschef 

KS-HR.2022.13 Förordnande om 
tf. kommunchef 

Förordnande om anställda 
som tf. kommunchef under 
ordinarie 
befattningshavares 
semester under perioden 
29 juni-15 juli och 1 aug-5 
aug 

2022-05-23 Kommunchef 

KS-HR.2022.12 Beslut om 
anställning 

Undersköterska anställs 
från och med 2022-08-06 2022-05-30 Enhetschef 
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Redovisning av delegeringsbeslut till kommunstyrelsens 
sammanträde 2022-06-07 

Ärendegrupp i delegeringsordning: Allmänna ärenden (A), Ekonomi (E), Upphandling (U), 
Internöverenskommelser (I), Dataskyddsförordningen (D) 

Tidsperiod för beslutsdatum: 2022-05-04 – 2022-05-31 

Diarienummer Handling Beslut  Beslutdatum Delegat 

KS.2022.266 

Anmälan av 
personuppgiftsincid
ent: Röjande av 
uppgifter via 
livesändning på 
Facebook 

En anmälan om 
personuppgiftsincident 
upprättas till 
Integritetsskyddsmyndigh
eten. 

2022-05-04 Kanslichef 

KS.2022.268 
Remiss: 
Fjärrvärmeledning 
till Folketshusvägen 
2A 

Remissen fördelas till 
samhällsbyggnadsnämnd
en för beredning och 
beslut om remissvaret. 

2022-05-05 Kanslichef 

KS.2022.280 
Aleförslag: Låt 
ungdomar åka 
gratis kollektivtrafik 

Aleförslaget ska hanteras 
av 
samhällsbyggnadsnämnd
en. 

2022-05-10 Kanslichef 

KS.2022.248 
Aleförslag: Placera 
kommunens 
hjärtstartare 
utomhus 

Aleförslaget ska hanteras 
av kommunstyrelsen. 2022-05-10 Kanslichef 

KS.2022.217 

Aleförslag: Låt 
barnen hjälpa till att 
så sommarblommor 
och öka den 
biologiska 

Aleförslaget ska hanteras 
av 
samhällsbyggnadsnämnd
en. 

2022-05-10 Kanslichef 

KS.2022.282 
Aleförslag: Ny 
lekplats i 
Skepplanda 

Aleförslaget ska hanteras 
av 
samhällsbyggnadsnämnd
en. 

2022-05-10 Kanslichef 

KS-
HR.2022.301 

Rutin för 
tidsbegränsad 
anställning 

Rutin för tidsbegränsad 
anställning fastställs. 2022-05-16 Kommunchef 

KS.2022.241 
Ansökan om medel 
från 
Föreningsarkivet i 
Sydvästra Götaland 

Bidragsansökan från 
Föreningsarkivet 
Sydvästra Götalande om 
25 tkr för 
verksamhetsåret 2022 
bifalles. 

2022-05-17 Kanslichef 

KS.2022.303 

Begäran från 
försvarsmakten om 
yttrande gällande 
ansökan till 
hemvärnet 

Ansökan tillstyrks. 2022-05-23 Kanslichef 

KS.2022.312 

Begäran från 
försvarsmakten om 
yttrande gällande 
ansökan till 
hemvärnet 

Ansökan tillstyrks. 2022-05-23 Kanslichef 



Diarienummer Handling Beslut  Beslutdatum Delegat 

KS.2022.313 

Begäran från 
försvarsmakten om 
yttrande gällande 
ansökan till 
hemvärnet 

Ansökan tillstyrks. 2022-05-23 Kanslichef 

KS.2022.316 
Remiss: Vägledning 
för definition av 
ekologisk potential 

Remissen fördelas till 
samhällsbyggnadsnämnd
en för beredning och 
beslut om remissvaret. 

2022-05-25 Kanslichef 

KS.2022.318 
Remiss: Ett utvidgat 
utreseförbud för 
barn (Ds 2022:9) 

Remissen fördelas till 
socialnämnden för 
beredning och beslut om 
remissvaret. 

2022-05-25 Kanslichef 

KS-
EKO.2022.197 

Upphandling av 
svarsservice 

Tecknande av avtal med 
Senzum AB för perioden 
2022-06-01 t.o.m. 2022-
08-31. 

2022-05-30 Enhetschef 
kontaktcenter 
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