Kallelse/föredragningslista

Sammanträde med Kommunfullmäktige
Tid:

2020-09-30, kl. 14:00

Plats:

Alströmerteatern, Alingsås
På grund av rådande situation med Covid-19 önskar kommunfullmäktige
att allmänheten endast deltar vid kommunfullmäktiges sammanträde via
webbsändningen: Alingsås WebbTV, alingsas.se
Anledningen är att minska risken för att sprida smitta. Kommunfullmäktige
ber allmänheten att respektera detta.
Med anledning av Covid -19 fanns ingen frågestund för allmänheten på
kommunfullmäktige den 25 mars 2020 när ärendet Årsbokslut 2019 för
Alingsås kommun behandlades.
Rutin för årets frågstund blir att allmänheten får lämna in skriftliga frågor
till: kommunstyrelsen@alingsas.se
senast 2 dagar före kommunfullmäktiges sammanträde den 30
september.
Frågorna kommer att besvaras vid sammanträdet via webbsändningen.
Föredragningslistan och handlingar till sammanträdet finns tillgängliga på
kommunledningskontoret (Rådhuset). Föredragningslistan och handlingar
hittar du dessutom på www.alingsas.se. Sammanträdet visas via Alingsås
WebbTV.

Kristina Grapenholm (L),
Ordförande

Anci Eyoum,
Sekreterare

Ärendelista
1.

Upprop och val av justerare

2.

Information

A/ E20 och Västra Stambanan
B/ Svar på elektroniskt inkomna frågor från allmänheten gällande
Årsredovisning 2019 för Alingsås kommun
3.

Upphävande av miljöpolicy, 2020.037 KS

4.

Revidering av lokala miljömål, 2020.038 KS
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5.

Utredning om klimatväxlingsmodell för Alingsås kommun, 2019.454 KS

6.

Upphävande av nuvarande riktlinje för invånardialog i Alingsås
kommun, 2019.684 KS

7.

Upphävande av nuvarande regler för sponsring inom Alingsås
kommun, 2019.514 KS

8.

Svar på motion om återvändande IS-terrorister - Glenn Pettersson
(SD), Boris Jernskiegg (SD), Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson
(SD) och Otto Stryhn (SD), 2019.724 KS

9.

Svar på motion om mätning av föreningsklimatet i kommunen - PärGöran Björkman (S), Karin Johansson (S), Moheeb Jouda (S) och
Simon Waern (S), 2019.441 KS

10.

Svar på motion om att återinföra uppvaktning av SM-vinnare - PärGöran Björkman (S), Birgitta Larsson (S) och Simon Waern (S),
2019.528 KS

11.

Svar på motion om hälsosamtal för alla kommunens 16-åringar Josefine Werner Alm (S), Björn Wallin Salthammer (S) och Simon
Waern (S), 2019.770 KS

12.

Förändring av egenavgifter vid färdtjänstresor, 2020.233 KS

13.

Komplettering av taxa för handläggning av trafikanordningsplaner och
grävtillstånd vid utnyttjande av kommunal gatumiljö, 2019.799 KS

14.

Revidering av fullmäktiges arbetsordning, 2020.344 KS

15.

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2021, 2020.261 KS
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16.

Avgift för markanvisning, 2020.230 KS

17.

Policy för inköp och upphandling, 2020.305 KS

18.

Upphävande av nuvarande riktlinjer för markanvisning, 2019.503 KS

19.

(Ny motion) Motion om NPF-säkrad gymnasieutbildning - Camilla
Stensson (S), Anton César (S) och Simon Waern (S), 2020.373 KS

20.

Interpellation till socialnämndens ordförande Thorsten Larsson (M) om
personligt ombud - Britt-Marie Kuylenstierna (MP), 2020.375 KS

21.

(Ny motion) Motion om infartsvägar - Boris Jernskiegg (SD) m fl.,
2020.400 KS

22.

(Ny motion) Motion om insatser för ökad kunskap om antisemitism och
rasism i Alingsås skolor - Anton César (S), Birgitta Larson (S) och PärGöran Björkman (S), 2020.403 KS

23.

(Ny motion) Motion om hundrastgårdar - Boris Jernskiegg (SD) och
Agneta Grange (SD), 2020.406 KS

24.

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen - Stefan Bedö
(L), 2020.397 KS

25.

Avsägelse av uppdrag som ersättare i styrelsen för AB Alingsås
Rådhus - Stefan Bedö (L), 2020.395 KS

26.

Avsägelse av uppdrag som ersättare i fullmäktige för
Göteborgsregionens kommunalförbund - Stefan Bedö (L), 2020.394 KS

27.

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen - Klas
Åkerlund (L), 2020.401 KS
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28.

Kommunalt kompletteringsval - Ny ersättare i valberedningen efter
Micaela Kronberg (M), Linda Espeving (M), 2020.407 KS

29.

Kommunalt kompletteringsval - Ny ledamot i kommunstyrelsen efter
Stefan Bedö (L), Klas Åkerlund (L), 2020.408 KS

30.

Kommunalt kompletteringsval - Ny ersättare i kommunstyrelsen efter
Klas Åkerlund (L), Karin Josefsson (L), 2020.409 KS

31.

Kommunalt kompletteringsval - Ny suppleant i styrelsen för AB
Alingsås Rådhus efter Stefan Bedö (L), Klas Åkerlund (L), 2020.410 KS

32.

Kommunalt kompletteringsval - Ny ersättare i förbundsfullmäktige i
Göteborgsregionens kommunalförbund efter Stefan Bedö (L), Marie
Mjörnvik (L), 2020.411 KS

33.

Meddelanden
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2020-03-09

§ 25 2020.037 KS

Upphävande av miljöpolicy
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 26 mars 2003, § 39 Alingsås kommuns miljöpolicy.
Kommunfullmäktige har den 25 september, § 175 antagit policy för hållbar utveckling i
Alingsås.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse sen 19 februari 2020 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret anser att Alingsås kommuns miljöpolicy är föråldrad och i stort
behov av aktualisering. Eftersom kommunfullmäktige i september 2019 antog en policy för
hållbar utveckling finns det numera en aktuell policy för kommunens hållbarhetsarbete inom
alla tre dimensionerna av hållbar utveckling; den ekologiska, den sociala och den
ekonomiska dimensionen. Genom att upphäva miljöpolicyn från 2003 och fokusera på att
efterleva policyn för hållbar utveckling kan kommunen kraftsamla, öka takten och
effektivisera åtgärdsarbetet för att nå ett långsiktigt hållbart Alingsås.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 26 februari 2020, § 30 behandlat ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Alingsås kommuns miljöpolicy upphävs och ersätts med policy för hållbar utveckling i
Alingsås.

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida61av
av177
1

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-02-19
Anna Wenstedt
6520
2020.037 KS

Kommunstyrelsen

Upphävande av miljöpolicy
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 26 mars 2003, § 39 Alingsås kommuns miljöpolicy.
Kommunfullmäktige har den 25 september, § 175 antagit policy för hållbar utveckling i
Alingsås.
Förvaltningens synpunkter
Kommunledningskontoret anser att Alingsås kommuns miljöpolicy är föråldrad och i stort
behov av aktualisering. Eftersom kommunfullmäktige i september 2019 antog en policy för
hållbar utveckling finns det numera en aktuell policy för kommunens hållbarhetsarbete inom
alla tre dimensionerna av hållbar utveckling; den ekologiska, den sociala och den
ekonomiska dimensionen. Genom att upphäva miljöpolicyn från 2003 och fokusera på att
efterleva policyn för hållbar utveckling kan kommunen kraftsamla, öka takten och
effektivisera åtgärdsarbetet för att nå ett långsiktigt hållbart Alingsås.
Ekonomisk bedömning
Ingen kostnad.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Alingsås kommuns miljöpolicy upphävs och ersätts med policy för hållbar utveckling i
Alingsås.
Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder och styrelser.

Jenny Perslow
Tillväxt- och exploateringschef
Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-02-19

Anna Wenstedt
MiljöstrategJenny Perslow,
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ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Antagen av kommunfullmäktige den 26 mars 2003, § 39.
MILJÖPOLICY
Miljöpolicyn skall vara vägledande för nämndernas miljöprogram och utgör,
tillsammans med kommunens miljömål, grunden för kommunens interna miljöarbete.
Policyn är ett uttryck för kommunledningens miljösyn.


Vi ska minimera vår negativa påverkan på miljön



Vi ska hushålla med råvaror och energi samt minimera vårt avfall



Vi ska klara av och helst överträffa kraven i miljörelaterad lagstiftning



Vi ska genom en förutseende fysisk planering bidra till att Alingsås kommun
utgör en god och hälsosam livsmiljö, där natur- och kulturvärden tas tillvara och
utvecklas



Alla nämnder skall ha ett aktuellt miljöprogram som utgår från denna policy samt
kommunens miljömål och andra relevanta policys, mål och planer



Vi ska verka för att samma miljökrav ställs på våra leverantörer, entreprenörer
och samarbetspartners som på oss själva



Vi ska arbeta med kontinuerliga förbättringar enligt våra fastställda mål genom
att fortlöpande utvärdera och redovisa miljöarbetet



Vi ska fortlöpande utbilda nyckelpersoner och involvera alla medarbetare för att
stimulera ett aktivt miljöarbete



Vi ska lära oss av andra och dela med oss av våra erfarenheter samt sträva
efter samarbete på lokal, regional, nationell och internationell nivå



Vi ska ta ansvar för det lokala miljöarbetet och tillsammans med allmänhet och
samhället i övrigt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2020-03-09

§ 28 2020.038 KS

Revidering av lokala miljömål
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 24 november 2010, §189 Alingsås lokala miljömål. Dessa
gällde för åren 2011-2019 med delmål för år 2011-2013. Miljömålen är således i behov av
revidering.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 februari 2020 lämnat följande yttrande:
Alingsås kommun har haft 19 lokala miljömål för åren 2011-2019 med delmål för år 20112013. Miljömålen togs fram i en omfattande process som inkluderade både politiker och
tjänstepersoner.
Till grund för Alingsås lokala miljömål låg de nationella miljökvalitetsmålen med tillhörande
etappmål för 2020. Dessa ska nu revideras av Naturvårdsverket. Även länsstyrelsen har
påbörjat en process där de regionala miljökvalitetsmålens tilläggsmål ska ses över.
I september antog kommunfullmäktige en policy för hållbar utveckling i Alingsås. Policyn
beskriver hur kommunen ska ta sig an Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen
med sina tillhörande 169 delmål. Av dessa delmål är närmare 40 stycken direkt tillämpbara
på lokalt miljö- och klimatarbete. Enligt beslut i kommunfullmäktige den 27 november 2019, §
218 ska uppföljning av Agenda 2030 ersätta de tidigare miljö- och sociala boksluten.
Kommunledningskontoret anser att målen i Agenda 2030 är tillräckliga för att vägleda
kommunens strategiska miljöarbete. Ytterligare lokala miljömål innebär inte mer miljönytta
men kräver stor arbetsinsats, såväl under framtagningsprocess som vid uppföljning.
Eftersom de nationella miljökvalitetsmålens etappmål ska revideras är det i nuläget lämpligt
att inte invänta resultatet av den processen, utan istället anta de globala hållbarhetsmålen
och lägga fokus på det aktiva åtgärdsarbete som krävs för att åstadkomma ett hållbart
Alingsås.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 26 februari 2020, § 33 lämnat följande förslag till
beslut i kommunfullmäktige:
De globala målen i Agenda 2030 antas som Alingsås miljömål för åren 2020-2030.

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2020-03-09

Förslag till beslut på sammanträdet
KS § 28, forts
Anna Hansson (MP) föreslår att kommunledningskontoret får i uppdrag att tillse att
ansvarsfördelning och uppföljningsbara måltal för respektive mål och delmål i Agenda 2030
tas fram snarast.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att avslå eller bifalla Anna Hanssons
tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunledningskontoret får i uppdrag att tillse att ansvarsfördelning och uppföljningsbara
måltal för respektive mål och delmål i Agenda 2030 tas fram snarast.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
De globala målen i Agenda 2030 antas som Alingsås miljömål för åren 2020-2030.
Anteckning
Daniel Filipsson (M), Karin Schagerlind (M), Karl-Johan Karlsson (C), Susanna Nerell (C),
Jens Christian Berlin (L), Klas Åkerlund (L) och Lady France Mulumba (KD) lämnar följande
protokollsanteckning:
Allianspartierna välkomnar Miljöpartiets engagemang för genomförande och uppföljning av
satta mål och kan samtidigt konstarera att arbete med att ta fram förslag på
ansvarsfördelning och uppföljningsbara måltal för Agenda 2030 redan pågår i arbetsgruppen
för Agenda 2030.
Expedieras till
Klk-tillväxt

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-02-19
Anna Wenstedt
6520
2020.038 KS

Kommunstyrelsen

Revidering av lokala miljömål
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 24 november 2010, §189 Alingsås lokala miljömål. Dessa
gällde för åren 2011-2019 med delmål för år 2011-2013. Miljömålen är således i behov av
revidering.
Förvaltningens synpunkter
Alingsås kommun har haft 19 lokala miljömål för åren 2011-2019 med delmål för år 20112013. Miljömålen togs fram i en omfattande process som inkluderade både politiker och
tjänstepersoner.
Till grund för Alingsås lokala miljömål låg de nationella miljökvalitetsmålen med tillhörande
etappmål för 2020. Dessa ska nu revideras av Naturvårdsverket. Även länsstyrelsen har
påbörjat en process där de regionala miljökvalitetsmålens tilläggsmål ska ses över.
I september antog kommunfullmäktige en policy för hållbar utveckling i Alingsås. Policyn
beskriver hur kommunen ska ta sig an Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen
med sina tillhörande 169 delmål. Av dessa delmål är närmare 40 stycken direkt tillämpbara
på lokalt miljö- och klimatarbete. Enligt beslut i kommunfullmäktige den 27 november 2019, §
218 ska uppföljning av Agenda 2030 ersätta de tidigare miljö- och sociala boksluten.
Kommunledningskontoret anser att målen i Agenda 2030 är tillräckliga för att vägleda
kommunens strategiska miljöarbete. Ytterligare lokala miljömål innebär inte mer miljönytta
men kräver stor arbetsinsats, såväl under framtagningsprocess som vid uppföljning.
Eftersom de nationella miljökvalitetsmålens etappmål ska revideras är det i nuläget lämpligt
att inte invänta resultatet av den processen, utan istället anta de globala hållbarhetsmålen
och lägga fokus på det aktiva åtgärdsarbete som krävs för att åstadkomma ett hållbart
Alingsås.
Ekonomisk bedömning
Ingen kostnad.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
De globala målen i Agenda 2030 antas som Alingsås miljömål för åren 2020-2030.
Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder och styrelser.
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Jenny Perslow
Tillväxt- och exploateringschef
Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-02-19

Anna Wenstedt
MiljöstrategJenny Perslow,
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ALINGSÅS KOMMUNS POLICY
FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
UTIFRÅN FN:s AGENDA 2030
Antagen av kommunfullmäktige den 25 september 2019, § 175
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Inledning
Genom antagandet av Agenda 2030 har alla världens länder för första gången enats om en global
agenda för hållbar utveckling. Målet är att till år 2030 genomföra en samhälls-förändring som
leder till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling som skyddar vår planet,
utrotar fattigdom och genererar en god välfärd för alla människor. Agendan ska vägleda de beslut
som länderna fattar, med hänsyn tagen till den nationella kapaciteten och utvecklingsnivån, och
innebära en ambitionshöjning i arbetet med hållbar utveckling i alla länder.
Under de senaste 25 åren har stora framsteg skett globalt. Det är färre människor som lever i
extrem fattigdom, barnadödligheten har minskat och livslängden ökat, spridningen av
informations- och kommunikationsteknik har möjliggjort nya lösningar och ökad kunskap.
Samtidigt finns det stora utmaningar som behöver lösas; ökade klyftor mellan och inom länder,
kränkningar av de mänskliga rättigheterna, negativa konsekvenser av klimatförändringar, hot mot
ekosystemen samt pågående konflikter och humanitära kriser. Att uppnå de mål som satts i
Agenda 2030 kommer därför att kräva stor politisk vilja och långsiktighet samt ett brett
engagemang från samhället i stort (Agenda 2030 delegationen, I riktning mot en hållbar välfärd, FI,
2016.01).
Vi i Alingsås utgör ungefär en tvåhundratusendedel av jordens befolkning. Det kan tyckas lite,
men många bäckar små… Vi kan åstadkomma förändring i världen, genom att tänka globalt och
agera lokalt, i våra vardagshandlingar. Omställningar börjar med dig och att bygga vidare på det
som redan görs idag.
Vårt Alingsås är unikt. Agendans 17 mål kan liknas vid en potatisplanta där alla
delar tillsammans bildar en helhet. Med knölarna i jorden och blasten mot solen kan
plantan, om den vårdas, växa och blomma för oss och för kommande generationer
– som man sår får man skörda.
Denna policy beskriver hur vi alla i Alingsås ska, tillsammans med övriga världen,
nå de globala målen. Grundpelarna är hållbarhet, jämlikhet, frihet och fattigdomsbekämpning.

Bakgrund
Vid FN:s toppmöte i september 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 för
hållbar utveckling. Agendan syftar till att möta de globala utmaningar världen står inför och
innehåller 17 globala utvecklingsmål och 169 delmål som ska uppnås till år 2030. Målen är
formulerade utifrån de viktigaste globala utmaningarna: att utrota all fattigdom och hunger
överallt, att förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, att uppnå jämställdhet och egenmakt
för alla kvinnor och flickor samt att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess
naturresurser. Agendan tydliggör att målen är integrerade och ömsesidigt beroende och att det
kommer att krävas nya arbetssätt och lösningar för att nå dem.

Definition av hållbar utveckling
”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”
– FN:s världskommission för miljö och utveckling, 1987.
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Bild från Falköpings kommun

Syfte
Denna policy syftar till att beskriva hur Alingsås kommun ska arbeta för att hela kommunen ska
utvecklas hållbart. Det förutsätter att hela den geografiska kommunen och alla dess invånare
engageras i arbetet med policyns genomförande.
Alingsås kommun står bakom de 17 globala utvecklingsmålen och Agenda 2030 som beslutades
av FN i september 2015. Det lokala arbetet för att förverkliga intentionerna i Agenda 2030 är
även ett steg på vägen mot att uppnå Alingsås Vision 2040.

Omfattning
Policyn tydliggör kommunens förhållningssätt till hållbar utveckling och definierar principer för
implementering av hållbarhetsaspekter i all verksamhet. Policyn vänder sig till hela
kommunkoncernen, både nämnder och bolagsstyrelser. Policyn ska verka styrande i planering,
budgetering, upphandling, uppföljning och i genomförande av kommunens verksamhet.

Implementering och ansvar
Denna policy gäller för all verksamhet inom Alingsås kommun. Insatser för att nå resultat på
lokal nivå hanteras i kommunens budgetprocess och beskrivs i kommunfullmäktiges
flerårsstrategi. Alla politiker och tjänstepersoner ansvarar för att säkerställa att hållbarhetsarbetet
systematiskt implementeras i respektive verksamhet. Ytterst ansvarar nämnder och bolagsstyrelser
för att policyn implementeras. Vid behov kan nämnder och styrelser ta fram riktlinjer för att mer
konkret beskriva hur arbetet ska utföras inom respektive organisatorisk enhet.
Kommunstyrelsen ansvarar särskilt för att stödja nämnder, förvaltningar och bolag i arbetet.
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Principer för ett hållbart Alingsås
1. Åtgärder som ger långsiktiga och strukturella förändringar i socialt, ekologiskt och
ekonomiskt hållbar riktning ska väljas i första hand.
2. Åtgärder ska planeras ur ett helhetsperspektiv och hänsyn till påverkan även utanför
kommunens gränser ska vägas in.
3. Hållbarhetsarbetet utgår från samverkan i kommunens hela organisation – ett Alingsås – och
skapar förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling genom att arbeta tillsammans med
invånare, myndigheter, näringsliv, föreningsliv och civilsamhället.
4. All verksamhetsutveckling ska gynna en hållbar utveckling för Alingsås kommun och dess
invånare. Nya lösningar och idéer bejakas genom att arbetet alltid ska ha ett
lärandeperspektiv.
5. Alingsås kommuns mål för hållbar utveckling ska aktivt kommuniceras internt och externt.

Uppföljning
Kommunstyrelsen ska följa upp arbetet utifrån policyn årligen i samband med årsredovisningen
samt genom internkontroll/internrevision. I arbetet ingår att utveckla ett systematiskt arbetssätt
för uppföljning.
Bilaga
FN: s 17 globala mål för hållbar utveckling
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Bilaga 1: Förenta nationernas mål för hållbar utveckling
Mål 1. Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt.
Mål 2. Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett
hållbart jordbruk.
Mål 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.
Mål 4. Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för
alla.
Mål 5. Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.
Mål 6. Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.
Mål 7. Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.
Mål 8. Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning
med anständiga arbetsvillkor för alla.
Mål 9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt
främja innovation.
Mål 10. Minska ojämlikheten inom och mellan länder.
Mål 11. Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara
Mål 12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
Mål 13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.
Mål 14. Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.
Mål 15. Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka
skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av
biologisk mångfald.
Mål 16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till
rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla
nivåer.
Mål 17. Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2020-03-09

§ 26 2019.454 KS

Förslag till intern klimatkompensation och klimatkostnad
Ärendebeskrivning
Fredrik Dolff (MP) lämnade den 25 januari 2017, § 44 en motion till kommunfullmäktige
angående värnande av Alingsås kommuns resurser och dess påverkan på klimatet genom
införande av ett klimatväxlingssystem. Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2018, §
118 att bifalla motionens att-satser 1 och 2:
Alingsås kommun tar fram ett förslag på intern klimatkompensation och förslag på
klimatkostnad samt att avtal med leverantörer anpassas så att det går att få ut nödvändiga
uppgifter.
Kommunledningskontoret eller Miljökontoret tar fram metoden för klimatredovisningen och
bistår förvaltningarna och bolagen med information och råd.

Beredning
Kommunledningskontoret hari skrivelse den 18 februari 2020 lämnat följande yttrande:
Klimatväxling innebär att resor med hög klimatbelastning avgiftsbeläggs för att finansiera
interna åtgärder för att minska den egna organisationens klimatpåverkan. Detta förväxlas
ofta med begreppet klimatkompensation, som istället innebär finansiering av externa
åtgärder utanför den egna organisationen. Enligt SKR är detta enligt kommunallagen inte
tillåtet i en skattefinansierad verksamhet. Här används begreppet klimatväxling för
tydlighetens skull, även om det i motionen benämndes som klimatkompensation.
Kommunledningskontoret har genomfört en utredning med förslag till klimatväxlingsmodell
för Alingsås kommun, se bilaga Utredning om klimatväxlingsmodell för Alingsås kommun.
Genomförandet av utredningen visade att det i nuläget är möjligt att få ut nödvändiga
uppgifter från leverantörer med befintliga avtal. Utredningen omfattar inte de kommunala
bolagen.
Kommunledningskontoret anser att det i dagsläget inte är skäligt att införa klimatväxling.
Först måste andra styrmedel och förutsättningar för hållbart resande komma på plats. Ett
första steg för att påverka resvanorna är att revidera och kommunicera kommunens
föreskrifter för tjänsteresor. I kommunens budget för 2020 framgår att det ska tas fram en
handlingsplan för klimatarbetet. Genom att göra en gedigen nulägesanalys som grund för en
handlingsplan får kommunen en tydlig riktning och prioritering av vilka områden som kräver
åtgärder. Om kommunens tjänsteresor visar sig vara ett prioriterat område kan eventuellt
klimatväxling ingå som en åtgärd i handlingsplanen och införas längre fram. Oavsett
kommande handlingsplan kan Alingsås kommun redan nu påbörjat en omställning till hållbart
resande utan ekonomisk belastning för kommunens verksamheter.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2020-03-09

KS § 26, forts
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 26 februari 2020, § 31 lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunstyrelsen för beslut:
1. Kommunledningskontorets utredning om klimatväxlingsmodell godkänns.
2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att revidera föreskrifter för tjänsteresor.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Klimatväxling införs inte i Alingsås kommun.

Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Hansson (MP) föreslår att arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen bifalls
med följande tillägg:
1. Program/applikationer för distansmöten ska finnas lätt tillgängliga för alla anställda
och förtroendevalda och instruktioner och utbildning ges.
2. Den interna kontrollen för att föreskrifter för tjänsteresor följs ska stärkas.
3. Vid revidering av föreskrifter för tjänsteresor ska det specificeras hur avvikelser från
resepolicy ska hanteras i varje individuellt fall.
4. Vid revidering av föreskrifter för tjänsteresor ska ansvariga roller inom organisationen
utpekas för att säkerställa att nuvarande och framtida föreskrifter för tjänsteresor följs.
Anna Hansson (MP) föreslår följande ändring i förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Klimatväxling införs i Alingsås kommun.
Anna Hansson (MP) föreslår följande tillägg i förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Alingsås kommun inför ett tak för antalet flygresor per år. Taket ska omfatta maximalt 50
enkelresor per år för hela kommunorganisationen.
Daniel Filipsson (M) föreslår att arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
respektive kommunfullmäktige bifalls.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2020-03-09

KS § 26, forts
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att bifalla eller avslå Anna Hanssons
tilläggsförslag till beslut i kommunstyrelsen i 4 punkter och finner att kommunstyrelsen
beslutar att avslå förslaget.
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige mot Anna
Hanssons ändringsförslag om att klimatväxling ska införas och finner att kommunstyrelsen
beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag att inte införa klimatväxling.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att avslå eller bifalla Anna Hanssons
tilläggsförslag till beslut i kommunfullmäktige och finner att kommunstyrelsen beslutar att
avslå förslaget.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2020-03-09

Beslut
KS § 26, forts
Kommunstyrelsens beslut:
1. Kommunledningskontorets utredning om klimatväxlingsmodell godkänns.
2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att revidera föreskrifter för tjänsteresor.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Klimatväxling införs inte i Alingsås kommun.

Anteckning
Simon Waern (S), Anita Hedén Unosson (S), Pär-Göran Björkman (S) och Angelika Wais (S)
lämnar följande protokollsanteckning:
Socialdemokraterna sympatiserar med motionens andemening och klimatväxlingens
grundläggande syfte: att minska den klimatpåverkan kommunens tjänsteresor resulterar i.
Vi menar emellertid att ett internt klimatväxlingssystem är ett onödigt byråkratiskt och därtill
ekonomiskt ineffektivt sätt att styra mot ett mer hållbart kommunalt resande. Nya, skarpare
kommunala föreskrifter för tjänsteresor vars efterföljande också med bestämdhet säkerställs
vore ett betydligt bättre alternativ.
Jens Christian Berlin (L) och Klas Åkerlund (L) lämnar följande protokollsanteckning:
Att minska klimatpåverkan från resor i tjänsten med såväl bil och flyg som andra
transportmedel är en väsentlig del i att kommunorganisationens totala klimatpåverkan ska
kunna minimeras. Den föreslagna klimatväxlingsmodellen framstår i dagsläget som en
mindre effektiv åtgärd i det samlade klimatarbetet. Med det som bakgrund är det väsentligt
att kommunen fokuserar på andra åtgärder som bättre minskar resornas påverkan på
klimatet.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Utredning om klimatväxlingsmodell för Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Fredrik Dolff (MP) lämnade den 25 januari 2017, § 44 en motion till
kommunfullmäktige angående värnande av Alingsås kommuns resurser och dess
påverkan på klimatet genom införande av ett klimatväxlingssystem. Kommunfullmäktige
beslutade den 13 juni 2018, § 118 att bifalla motionens att-satser 1 och 2:
1. Alingsås kommun tar fram ett förslag på intern klimatkompensation och förslag på
klimatkostnad samt att avtal med leverantörer anpassas så att det går att få ut
nödvändiga uppgifter.
2. Kommunledningskontoret eller Miljökontoret tar fram metoden för klimatredovisningen
och bistår förvaltningarna och bolagen med information och råd.
Förvaltningens yttrande
Klimatväxling innebär att resor med hög klimatbelastning avgiftsbeläggs för att finansiera
interna åtgärder för att minska den egna organisationens klimatpåverkan. Detta förväxlas
ofta med begreppet klimatkompensation, som istället innebär finansiering av externa
åtgärder utanför den egna organisationen. Enligt SKR är detta enligt kommunallagen inte
tillåtet i en skattefinansierad verksamhet. Här används begreppet klimatväxling för
tydlighetens skull, även om det i motionen benämndes som klimatkompensation.
Kommunledningskontoret har genomfört en utredning med förslag till klimatväxlingsmodell
för Alingsås kommun, se bilaga Utredning om klimatväxlingsmodell för Alingsås kommun.
Genomförandet av utredningen visade att det i nuläget är möjligt att få ut nödvändiga
uppgifter från leverantörer med befintliga avtal. Utredningen omfattar inte de kommunala
bolagen.
Kommunledningskontoret anser att det i dagsläget inte är skäligt att införa klimatväxling.
Först måste andra styrmedel och förutsättningar för hållbart resande komma på plats. Ett
första steg för att påverka resvanorna är att revidera och kommunicera kommunens
föreskrifter för tjänsteresor. I kommunens budget för 2020 framgår att det ska tas fram en
handlingsplan för klimatarbetet. Genom att göra en gedigen nulägesanalys som grund för en
handlingsplan får kommunen en tydlig riktning och prioritering av vilka områden som kräver
åtgärder. Om kommunens tjänsteresor visar sig vara ett prioriterat område kan eventuellt
klimatväxling ingå som en åtgärd i handlingsplanen och införas längre fram. Oavsett
kommande handlingsplan kan Alingsås kommun redan nu påbörjat en omställning till hållbart
resande utan ekonomisk belastning för kommunens verksamheter.
Ekonomisk bedömning
I utredningen föreslås ett påslag om 50 procent av kostnaden för resor med flyg och privat bil
i tjänst. Det innebär att om en resa exempelvis kostar 1000 kr istället kommer att debiteras
med 1500 kr, varav 500 kr går till en intern fond för interna klimatåtgärder. Hur stor den totala
kostnaden blir kommer skilja sig stort mellan de olika förvaltningarna.
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Införande och drift av ett klimatväxlingssystem kräver resurser för administration, främst i
form av arbetstid. Detta innebär bortprioritering av andra miljöstrategiska insatser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets utredning om klimatväxlingsmodell godkänns.
Kommunledningskontoret får i uppdrag att revidera föreskrifter för tjänsteresor.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Klimatväxling införs inte i Alingsås kommun.

Beslutet ska skickas till
Klk-tillväxtavd.

Bilaga
Utredning om klimatväxlingsmodell för Alingsås kommun

Jenny Perslow
Tillväxt- och exploateringschef

Anna Wenstedt
Miljöstrateg

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-02-19
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Nuläge och förutsättningar samt förslag till klimatväxlingssystem
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Bakgrund
Den 25 januari 2017, § 44 inkom en motion till kommunfullmäktige angående värnande av Alingsås
kommuns resurser och dess påverkan på klimatet. Motionären föreslog att klimatpåverkan från resor i
tjänsten med bil och flyg av anställda inom Alingsås kommun ska kompenseras med interna investeringar i
syfte att minska klimatpåverkan av kommunens tjänsteresor, minska kostnader och förbättra uppföljning av
tjänsteresor. Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2018, § 118 att bifalla motionens att-satser 1 och 2:
1. Alingsås kommun tar fram ett förslag på intern klimatkompensation och förslag på klimatkostnad samt att
avtal med leverantörer anpassas så att det går att få ut nödvändiga uppgifter.
2. Kommunledningskontoret eller Miljökontoret tar fram metoden för klimatredovisningen och bistår
förvaltningarna och bolagen med information och råd.
I den här utredningen ingår nulägesanalys av Alingsås kommuns resvanor, förslag på klimatväxlingssystem
och metod för klimatredovisningen samt en sammanställning av några andra organisationers
klimatväxlingssystem.
Utredningen är genomförd av kommunledningskontoret i samverkan med samhällsbyggnadskontoret.

Vad är klimatväxling?
Klimatväxling är en slags intern klimatkompensation inom den egna organisationen. Det innebär att resor
med hög klimatbelastning avgiftbeläggs för att finansiera interna åtgärder för att minska klimatpåverkan.
Klimatväxling ska sporra medarbetare och verksamheter att följa föreskrifter för tjänsteresor och göra det
mer lönsamt att öka det hållbara resandet inom den egna verksamheten. Det som eftersträvas är färre resor
med bil och flyg till förmån för andra alternativ, så som att gå, cykla eller åka med kollektivtrafik. Genom att
uppmuntra ett mer fysiskt aktivt sätt att resa kan klimatväxling i förlängningen också bidra till bättre hälsa
hos personalen.
Klimatväxling eller klimatkompensation?
Klimatväxling innebär att resor med hög klimatbelastning avgiftsbeläggs för att finansiera interna åtgärder
för att minska den egna organisationens klimatpåverkan.
Klimatkompensation finansierar externa åtgärder utanför den egna organisationen och ska leda till lika stor
utsläppsminskning som de utsläpp som ska kompenseras, till exempel genom trädplantering. Enligt Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) är detta enligt kommunallagen inte tillåtet i en skattefinansierad
verksamhet.
Många kommuner använder sig av begreppet klimatkompensation när de egentligen syftar på klimatväxling.
I den här rapporten används begreppet klimatväxling för tydlighetens skull. I avsnittet om andra
organisationers klimatväxlingssystem används dock samma begrepp som inom den avsedda organisationen.

Föreskrifter för tjänsteresor i Alingsås kommun
I Alingsås kommun finns föreskrifter för tjänsteresor, antagna av kommunstyrelsen den 20 augusti 2012, §
131. Föreskrifterna syftar till att ge styrning och vägledning så att tjänsteresor ska göras på ett så
miljöanpassat, trafiksäkert och kostnadseffektivt sätt som möjligt. Innan en resa bokas ska resenären
överväga om det är möjligt att ersätta resan med till exempel videokonferens eller telefonmöte.
Val av färdmedel ska ske enligt följande prioriteringsordning:
2
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I första hand: Gång, cykel eller buss/tåg
I andra hand: Poolbil eller enhetsknuten bil. Samåkning ska eftersträvas.
I tredje hand: Taxi (eller privatbil). Samåkning ska eftersträvas.
Flygresor ska endast utnyttjas där tidsmässiga eller praktiska skäl inte medger annat. Lokala tjänsteresor
kortare än 2 km ska i första hand göras till fots eller med cykel. Vid resor inom landet ska i första hand tåg
och i andra hand buss väljas.

Alingsås kommuns resvanor 2018
För att skapa en bild av nuläget gällande resor som görs av kommunens anställda och förtroendevalda gföljer
nedan en sammanställning av resandet 2018. I sammanställningarna inkluderas samtliga resor genomförda av
både förtroendevalda och tjänstepersoner. De kommunala bolagens resor ingår inte.
All statistik från externa leverantörer har varit lättillgänglig och leverantörerna har kunnat redovisa
klimatpåverkan från de resor kommunen genomfört.

Kommunens fordon
Kommunens fordonsflotta består idag av drygt 140 personbilar varav majoriteten leasas, med undantag för
några arbetsfordon. Uppskattningsvis utgörs cirka 10 procent av el- eller gasbilar. Det innebär att
omställningen till en fossilfri fordonsflotta ligger i startgroparna och att det finns stora möjligheter till
förbättring de närmsta åren. Utfasningen av fossildrivna fordon sker kontinuerligt, allt eftersom gamla
leasingavtal löper ut.
Det är inte möjligt att få fram uppgifter på hur mycket som körs med kommunens bilar per år på annat sätt än
att göra löpande mätaravläsningar på varje enskild bil. Det är inte heller möjligt att på ett enkelt sätt spåra
hur många mil som körs per bil och per förvaltning. Ett system för detta vore önskvärt oavsett införande av
klimatväxlingssystem.
Förbrukning av drivmedel är intressant ur ett klimatperspektiv men i dagsläget går det inte att bryta ner totala
drivmedelsförbrukningen per drivmedelsslag. Dock går det att få fram den totala kostnaden för samtliga
drivmedel till kommunens alla fordon, inklusive arbetsfordon. År 2018 uppgick summan till 5 122 000 kr.

Privat bil i tjänst
Under 2018 reste kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner totalt 31 769 mil tjänsteresor med privat
bil i tjänst. Totalt utbetalades 921 300 kr i ersättning för dessa resor.
Eftersom det inte går att utröna vilken typ av fordon eller drivmedel som använts går det inte heller att
beräkna klimatpåverkan från dessa resor.

Flyg
Under 2018 reste kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner med flyg enligt nedan:
Totalt antal enkelresor: 399 st (varav 59 st kortare än 500 km och 340 st längre än 500 km)
Total reslängd: 412 888 km
Totala utsläpp: 92 ton
Växthusgasutsläppen från flyget är beräknade av Big Travel. Beräkningarna är baserade på Tricoronas
beräkningsmodell och värden motsvarande de som används av Nätverket för Transporter och Miljön (NTM),
vilket innebär att de värden som redovisas beräknas på mer än enbart koldioxid, så som höghöjdsfaktor och
till stor del övriga växthusgaser.
3
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Utöver 92 ton koldioxidutsläpp tillkommer transferresornas utsläpp. Inrikes gav dessa upphov till utsläpp av
drygt 231 kg koldioxid. Statistik för transferresor utomlands finns inte tillgängligt.

Tåg
Under 2018 reste kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner med tåg enligt nedan:
Totalt antal enkelresor: 2485 st (varav 32 st inom Norden och resterande inrikes)
Total reslängd: 855 455 km
Totala utsläpp: 2,2 kg
Beräkningarna av koldioxidutsläppen från tågresorna är gjorda av SJ respektive Big Travel. SJ:s tåg körs
uteslutande på el från förnybara källor, specificerat till vind och vatten. Koldioxidbelastning för SJs tåg är
0,0033 gram per personkilometer i ett X 2000-tåg vid medelbeläggning. Big Travel beräknar utsläppen från
tågresor på samma sätt som för flygresorna, det vill säga baserat på NTM:s värden och Tricoronas modell.

Buss
I Västsverige finns möjligheten för anställda och förtroendevalda att resa med Västtrafiks
kontoladdningskort. Kontoladdningssystemet möjliggör inte uppföljning av antal resor som gjorts eller till
vilken destination. I kommunens ekonomisystem går det inte att särskilja kostnaden för Västtrafikresor.

Cykel och gång
Det är svårt att dra några slutsatser om nuläget gällande tjänsteresor som sker med cykel och gång. År 2009
och 2014 gjordes resvaneundersökningar bland kommunens anställda. Antalet kortare tjänsteresor ökade
mellan 2009 och 2014, samtidigt som resorna i större utsträckning utgjordes av cykel eller gång. Andelen
korta tjänsteresor med privat bil minskade och andelen cykelresor fördubblades. Inom några år vore det
intressant att göra en förnyad resvaneundersökning för att se nuläge och trender.
Inom ramen för den här utredningen har cykelmöjligheterna inom kommunens förvaltningar undersökts. Idag
är det upp till varje förvaltning att köpa in och underhålla sina egna cyklar. Någon samordnande central
funktion finns inte, men ett par förvaltningar har egna cykelansvariga. Samtliga förvaltningar har cyklar och
hjälmar till utlåning. Cykelpoolernas omfattning och användning av cyklarna skiljer sig åt mellan de olika
verksamheterna, liksom behovet av investeringar i fler eller nyare cyklar, cykelparkeringar med mera.

Resfria möten
I Alingsås kommun görs i dagsläget inget aktivt arbete med att uppmuntra resfria möten men det förespråkas
i föreskrifterna för tjänsteresor. Programvara för videokonferens ingår inte som basutbud men kan läggas till
genom specialbeställning. Det finns videokonferensutrustning i ett par av kommunens konferensrum, bland
annat på kommunledningskontoret och Sveagatan.

Förslag till klimatväxlingssystem
I detta avsnitt redogörs för ett översiktligt förslag till klimatväxlingsmodell. Erfarenheter från andra regioner
och kommuner som redan har infört klimatväxling visar att resorna har minskat totalt och andelen mer
klimatsmarta tjänsteresor har ökat, till exempel med fordon som körs på förnybara drivmedel. Dock är
effekterna i många fall ytterst marginella. För att få effekt av systemet behövs märkbar prissättning och
exempelvis har både Helsingborgs stad och Höörs kommun påslag om 50 procent på flygresor och för
tjänsteresor med privat bil (se mer under rubriken Andra organisationers klimatväxlingssystem, sid 7).
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Omfattning
I nuläget är det rimligt att ett klimatväxlingssystem endast skulle omfatta flyg och privat bil i tjänst. För att
kunna omfatta även kommunens bilar behöver mer djupgående utredningar göras. Detta dels för att få rätt
avgiftsnivå och dels för att det ska bli så rättvist som möjligt mellan de olika förvaltningarna gällande
inbetalade avgifter och möjligheter att få nytta av fonden. Om kommunens bilar ska omfattas av
klimatväxlingssystemet behöver förutsättningar för hållbart resande komma på plats först, så som
cykelpooler, lättillgängliga busskort och fler elbilar, så att det finns resealternativ innan en klimatavgift
införs. Även förutsättningar för resfria möten behöver komma på plats.
I den här utredningen har endast Alingsås kommuns nämnder och förvaltningar undersökts vad gäller
resvanor. De kommunala bolagen omfattas inte.

Ekonomi
För att klimatväxlingssystemet ska bli verkningsfullt och uppnå sitt syfte föreslås avgiften ligga på 50
procent påslag för flyg och privat bil i tjänst. Låga avgiftsnivåer har visat sig ha endast marginella effekter.
Färdsätt
Avgift (% av total reskostnad)
Flyg
50
Privat bil i tjänsten
50
Kommunens fordon
0
Tåg
0
Buss
0
Tabell 1. Förslag på klimatväxlingsavgift per färdsätt
Samtliga klimatväxlingsintäkter föreslås gå till en central klimatväxlingsfond.

Metod
Genom att göra mindre förändringar i ekonomisystemet gällande kontering av fakturor kan
klimatväxlingssystem införas utan att klimatredovisning medför extra arbetsinsats för kommunens
verksamheter. När fakturor konteras mot flygkonto eller privat bil i tjänst debiteras samma kostnadsställe
med kompensationskostnaden samtidigt som klimatväxlingsfonden (se avsnittet nedan) kediteras, det vill
säga får in motsvarande medel.
Avstämningar bör ske två gånger per år för att fondens intäkter ska kunna användas under samma år som de
genereras. Förslagsvis görs en avstämning den 1 juni av hur mycket pengar som genererats under första
halvåret och den 1 oktober görs en uppskattning av fondens tillgångar vid årsskiftet. I samband med dessa
avstämningar lämnas förslag på hur klimatväxlingsfondens medel ska användas och beslut fattas därefter av
kommunstyrelsen. Utdelning ur fonden kan således ske två gånger per år.

Klimatväxlingsfond och åtgärdsförslag
Något som framkommit i kontakt med andra organisationer är vikten av att de åtgärder som finansieras har
en tydlig koppling till transportområdet för att klargöra syftet med klimatväxlingssystemet och på så sätt öka
acceptansen. Det är också viktigt att visa på hur klimatväxlingsavgiften syftar till att uppnå politiska beslut.
Idag finns ingen antagen handlingsplan i Alingsås gällande klimatåtgärder. Dock har Alingsås kommun ställt
sig bakom Agenda 2030 vilket ger stöd för klimatåtgärder.
Samtliga medel i klimatväxlingsfonden ska användas till åtgärder som gynnar kommunens egen organisation
och genomföras inom Alingsås kommun. Åtgärderna ska bidra till att rikta bort från klimatbelastande val och
prioriteras utifrån hur stor utsläppsminskning de ger. Exempel på åtgärder är cykelpooler, finansiering av
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Västtrafikkort och interna kampanjer och utbildningar om hållbart resande. I andra hand prioriteras åtgärder
som utöver klimatnytta även på andra sätt främjar hållbar utveckling. För att få delaktighet och
behovsanpassade åtgärder är det lämpligt att kommunens medarbetare ges möjlighet att nominera åtgärder.
Eftersom kommunens fordon leasas kan fonden inte användas till omställningen till fossilfri fordonsflotta.

Organisation
Ett klimatväxlingssystem skulle förslagsvis administreras av kommunens miljöstrateg, i samverkan med
förvaltningsekonom. Även andra lämpliga funktioner i kommunen kan delta vid behov, så som
miljöingenjör, folkhälsostrateg, kollektivtrafikstrateg eller fordonsansvarig. På så sätt skulle systemet drivas
av en tvärgrupp av kompetenser, som behövs för att systemet ska fungera på ett smidigt sätt och för att
lämpliga åtgärder finansieras av klimatväxlingsfonden. För de flesta involverade kan uppdraget skötas inom
ramen för ordinarie arbete. Dock innebär det att miljöstrategen behöver bortprioritera andra miljö- och
klimatinsatser för att kunna administrera systemet.
Beslut om vilka åtgärder fonden ska finanisera föreslås fattas av kommunstyrelsen.

Andra organisationers klimatväxlingssystem
En omvärldsanalys har genomförts för att se hur andra organisationer byggt upp sina system och vilka
effekter de uppnått. Organisationernas erfarenheter visar att resorna har minskat totalt och andelen mer
klimatsmarta tjänsteresor har ökat, till exempel med fordon som körs på förnybara drivmedel. Dock är
effekterna i många fall ytterst marginella. För att få effekt av systemet har till exempel har Helsingborgs stad
och Höörs kommun infört påslag om 50 procent på flygresor och för tjänsteresor med privat bil.

Borås Stad
Borås Stad införde år 2014 ett klimatkompensationssystem som omfattar både förvaltningar och bolag. I
systemet ingår privat bil i tjänst, bilpool, övriga tjänstebilar och flyg. Avgiften är satt till 1,50 kr per kilo
utsläppt koldioxid.
Miljöförvaltningen sammanställer statistik över flygresor, kilometer privatbil i tjänst, inköpta drivmedel och
bilpoolsanvändning. Utifrån antal genomförda resor beräknas en totalsumma för respektive förvaltning och
bolag. Förvaltningarna och bolagen avsätter sedan motsvarande summa i sin budget (eller annan planering)
och avgör hur klimatpengarna ska användas i den egna verksamheten. Miljöförvaltningen kontrollerar att
pengarna förbrukats och eventuellt överskott debiteras och går till en central pott. Från den potten kan sedan
alla förvaltningar söka pengar för att genomföra egna eller kommungemensamma åtgärder.
Miljöförvaltningen bereder de ansökta åtgärdsförslagen som beslutas av miljö- och konsumentnämnden eller
kommunstyrelsen, beroende på belopp.
Klimatfondens medel kan användas till exempelvis utrustning för resfria möten, webbutbildningar eller annat
som kommer många till nytta. I första hand ska åtgärderna vara transportrelaterade, i andra hand
klimatrelaterade och i tredje hand bidra till annan miljömålsuppfyllelse. Klimatkompensationssystemet har
bland annat bidragit till att flygresandet minskat.

Göteborgs Stad
Göteborgs Stad har klimatkompenserat i ett internt system sedan 2010. Stadens organisationer redovisar sina
resor till trafikkontoret som beräknar klimatavgiften för dessa. Förvaltningarna avsätter sedan motsvarande
summa i sin egen budget och bestämmer själva hur klimatpengarna ska användas. De har frihet att välja
åtgärder så länge de är inriktade på resande, resfria möten, fordon, godstransporter eller drivmedel. Däremot
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har kommunfullmäktige beslutat att klimatkompensationen inte ska gå till miljöåtgärder som saknar koppling
till transporter, så som exempelvis energieffektivisering i byggnader, avloppsrening och kemikaliearbete.
Klimatutsläppen beräknas med hjälp av schabloner för utsläpp per km eller liter drivmedel. Koldioxidvärdet
räknas om till ”klimatkostnad” genom att multiplicera 1 kg koldioxid med 1,50 kr, ett värde som hämtas från
nationell miljövärdering. På trafikkontoret finns en anställd som arbetar med klimatkompensationssystemet.
Dessutom tillkommer konsultstöd om cirka 250 timmar per år för beräkningar.
Klimatkompensationssystemet löper i en treårscykel, där den ekonomiska kompensationen för utsläppen från
resor år 1 budgeteras under år 2 och åtgärderna genomförs under år 3. Summorna kan skjutas mellan åren om
det underlättar goda investeringar. Det räcker att den totala investeringen över de tre åren ungefär motsvarar
utsläppen.

Helsingborgs stad
Sedan juni 2017 har Helsingborg ett klimatväxlingsprogram där resor med flyg och egen bil i tjänsten
beläggs med en avgift som motsvarar 50 procent av kostnaden för resorna. Helsingborgs stad har
klimatkompenserat sina flygresor redan 2010, från början genom ett påslag om 4 procent på resorna som
gick till en klimatkompensationsfond. År 2013 höjdes avgiften till 10 procent men antalet flygresor var
fortsatt högt. Avgiften är höjdes därför till 50 procent.
Förvaltningarna betalar 50 procent av kostnaderna för flygresor och privat bil i tjänst till klimatväxlingen.
Pengarna används till att bekosta resekort för kollektivtrafiken och bidrag till elcyklar. Alla resor med
Skånetrafiken finansieras centralt via klimatväxlingsfonden vilket innebär att dessa tjänsteresor blir helt
kostnadsfria för stadens verksamheter. En del verksamheter tillhandahåller elcyklar för tjänsteresor i
närområdet. Klimatväxlingen subventionerar inköpen av elcyklar med 6 000 kronor per inköpt elcykel.
Mellanskillnaden mellan cykelns pris och 6 000 kronor får verksamheterna själva stå för.
År 2017 avsattes 72 000 kronor till miljöförvaltningen för administration av klimatväxlingssystemet.

Höörs kommun
Höörs kommun antog en klimatväxlingsmodell år 2018. Vid varje resa där fossila bränslen används läggs en
avgift om 50 procent till reskostnaden. På inköp av fossila drivmedel läggs en avgift på om 20 procent.
Dessa avgifter samlas på ett klimatväxlingskonto. Undantagen är kilometerersättning för personalbil och
bränslekostnader för befintliga utryckningsfordon i räddningstjänsten så länge inga fossilbränslefria
drivmedel finns tillgängliga, samt för samtliga resor som görs av verksamheter gemensamma med andra
kommuner, exempelvis VA GIS-nämnden.
Samtliga medel på klimatväxlingskontot ska användas till åtgärder som gynnar kommunens egen
organisation och genomförs inom Höörs kommun. Åtgärderna ska bidra till att rikta bort från
klimatbelastande val och prioriteras utifrån hur stor utsläppsminskning de ger. Klimatväxlingsfonden ska
användas till t.ex. uppbyggnad och drift av cykelpool, bekosta kollektivtrafikresor, subventionera
leasingavgift för gas- och elbilar genom en intern supermiljöbilspremie eller etablera lastdelningssystem och
infrastruktur för laddning av kommunens elbilar. Även utbildning, fortbildning, föreläsningar och liknande
kan bekostas ur fonden.
Det är inte möjligt att hålla pengar på klimatväxlingskontot från ett år till nästa. Avstämningar sker två
gånger per år. I samband med dessa avstämningar lämnar miljöstrateg och transportstrateg förslag på hur
fondens medel ska användas och beslut fattas därefter av kommunstyrelsen.
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Västra Götalandsregionen
År 2016 införde Västra Götalandsregionen (VGR) ett klimatväxlingsprogram med motivet att minska antalet
tjänsteresor i privat bil och flyg inom regionens förvaltningar och bolag. Avgiften för tjänsteresor med privat
bil är 3 kronor per mil, som motsvarar cirka 1,50 kronor per kilo koldioxid. För flygresor gäller fasta belopp;
250 kronor för enkelresor inrikes, 500 kronor för resor inom Europa och 1 000 kronor för övriga världen. De
avgifter som samlas in sätts på ett centralt klimatväxlingskonto för hela organisationen. Pengarna ska
användas för klimatåtgärder som finns i Västra Götalandsregionens miljöplan. Pengarna måste användas för
klimatåtgärder under samma år.
Under 2019 beräknas klimatväxlingsprogrammet ge cirka 7,5 miljoner kronor till åtgärder inom VGR:s
organisation. Miljönämnden beslutar varje år om hur pengarna från klimatväxlingen ska användas. Några av
de åtgärder som pengarna används till är uppbyggnad av laddinfrastruktur för fordon, inköp av elcyklar,
förnybara drivmedel till ambulans- och sjuktransporter, minskad elförbrukning och intern information om
hållbart resande.
Avgifterna för privat bil hanteras i samband med reseräkningar inom varje förvaltning och upphandlad
resebyrå hanterar flygresorna. Administrationen av avgifterna hanteras inom ramen för ordinarie system.
VGR har via konsult gjort en utvärdering av klimatväxlingsprogrammet. Den visar att både bilresandet och
antalet flygresor har totalt sett ökat marginellt. Sjukvårdssektorn står för en stor del av resandet och således
inbetalade avgifter. Dock är det svårt att förändra då det sällan finns alternativ till bil i deras verksamhet. I
enkätstudie angav majoriteten att en avgift inte är rätt styrmedel för att förändra beteenden kring tjänsteresor.
För det krävs bra alternativ och troligen också en högre avgiftsnivå.

Region Västernorrland
Region Västernorrland har infört intern klimatkompensation för att stimulera omställningen till klimatsmarta
tjänsteresor. De har beslutat om en avgift på 30 procent av kostnaden för allt flyg från länet till och från
Stockholm inklusive anslutningsresor. För resor med tjänstebilar tas en avgift om fyra kronor per mil, med
undantag för konkurrensutsatt verksamhet. Fyra kronor per mil läggs även på ersättningen vid användning av
egen bil i tjänsten.
Pengarna används till att subventionera resor med företagskort i kollektivtrafiken för de anställda inom
regionen och kostnaderna hanteras via ett klimatkonto. Dessutom avsätts medel motsvarande 100 000 kronor
för ansökningar från arbetsplatserna till åtgärder för hållbara resor. Överskott/underskott på klimatkontot
fördelas utifrån användningen av kollektivtrafikresor vilket innebär att klimatkontot varje år går jämt ut.
Erfarenheterna är positiva och den interna klimatkompensationen har bidragit till att antalet flygresor till och
från Stockholm har minskat med 20 procent samtidigt som resande till och från Stockholm totalt sett har
ökat. Tågets andel av resorna har således ökat markant. Bilkörningen har också minskat och antalet
distansmöten har ökat.
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Källor
Alingsås kommun: Resvaneundersökning 2014.
Big Travel: Statistik 2018 för resor med flyg och tåg samt arrangemang, inkl. miljöstatistik.
Borås Stad: Telefonintervju energisamordnare, 2019-09-17.
Göteborgs Stad: Telefonintervju miljöstrateg trafikkontoret, 2019-06-18.
Göteborgs Stad: ”Klimatkompensation – En guide för stadens organisationer”, Göteborgs Stad,
trafikkontoret, 2018.
Helsingborgs stad: Telefonintervju avdelningschef miljöstrategi, 2019-06-20.
Helsingborgs stad: ”Uppföljning av Helsingborgs klimatväxlingsprogram 2017”, Helsingborgs stad
miljöförvaltningen, 2018.
Höörs kommun: Telefonintervju miljöstrateg, 2019-06-20.
Region Västernorrland: Intern klimatväxling gav minskat flygande, http://fossilfritt-sverige.se/larandeexempel/intern-klimatvaxling-gav-minskat-flygande/, Fossilfritt Sverige, 2019.
Nätverket för Transporter och Miljön (NTM) beräkningsmodell flyg, NTMCalc40:
https://www.transportmeasures.org/ntmcalc/v4/basic/index.html#/
SJ Företag: Statistik 2018 resor med tåg, inkl. miljöstatistik.
Västra Götalandsregionen: ”Uppföljning av klimatväxlingsprogram 2018”, Miljöavdelningen,
Koncernkontoret Västra Götalandsregionen, 2019.
Västra Götalandsregionen: ”Utvärdering av Västra Götalandsregionens klimatväxlingsprogram”, Sweco,
2018.
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2018-06-13

§ 118 2017.056 KS

Svar på motion om värnande av Alingsås kommuns resurser och dess
påverkan på klimatet
Ärendebeskrivning

Fredrik Dolff (MP) lämnade den 25 januari 2017, § 44 en motion till
kommunfullmäktige angående värnande av Alingsås kommuns resurser och dess
påverkan på klimatet.
Motionären föreslår att klimatpåverkan från resor i tjänsten med bil och flyg av
anställda inom Alingsås kommun ska kompenseras med interna investeringar. Detta i
ett led att minska klimatpåverkan av kommunens tjänsteresor samt att minska
kostnaderna och förbättra uppföljningen av tjänsteresor.
Klimatkostnaderna ska göra förvaltningar och bolag mer uppmärksamma på den
miljöbelastning som tjänsteresorna för med sig och ge incitament till att minska på
utsläppen och göra smarta resval. Genom att göra investeringar internt i kommunen
så minskar även de framtida klimatkostnaderna.
Intern klimatkompensation är ett system som idag används av flera organisationer,
bl.a. Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Införandet av intern
klimatkompensation skulle innebära att kommunen får bättre underlag och uppgifter
kring antal km med egen bil i tjänst, inköp och användande av drivmedel,
användandet av drivmedel, antal flygresor, och utsläpp av växthusgaser.
Fördelarna med att införa ett internt klimatkompensationssystem är förutom att
minska kommunens klimatpåverkan i samband med tjänsteresor även att kommunen
får bättre uppföljning på avtalstrohet och inköp av fossila drivmedel. Används samma
upplägg som i Göteborgs Stad blir det till exempel billigare att köpa "grön gas" som
drivmedel då merkostnaden är mindre än kostnaden för klimatkompensation.
Motionären yrkar att:




Alingsås kommun tar fram ett förslag på intern klimatkompensation och förslag på
klimatkostnad samt att avtal med leverantörer anpassas så att det går att få ut
nödvändiga uppgifter.
Kommunledningskontoret eller Miljökontoret tar fram metoden för klimatredovisningen
och bistår förvaltningarna och bolagen med information och råd.
Rutiner tas fram som underlättar för anställda att redovisa kostnader för resor med
kollektivtrafiken. Detta bör inte vara svårare än att redovisa kostnader för egen bil i
tjänst.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2018-06-13

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 7 maj 2018 lämnat följande yttrande:
Till kommunfullmäktige inkom den 31 mars 2010, § 66 en liknande motion om
klimatkompensationsavgift med syfte att minska kommunanställdas miljöpåverkande
utsläpp från resor i tjänsten. Motionen utreddes inom ramen för då pågående
utredningen om fordonshantering i Alingsås kommun. Den samlade bedömningen
var att en klimatkompensationsavgift inte skulle införas. Anledningen var att många
av de åtgärder som efterfrågas i motionen redan hade genomförts eller planerades
för samt att uppbyggande av det interna administrativa systemet för klimatavgift inte
bedömdes vara det mest kostnadseffektiva sättet att minska miljöpåverkande utsläpp
från resor. Kommunledningskontoret gör en liknande bedömning i dagsläget. För en
kommun av Alingsås storlek överstiger kostnaden för uppbyggandet och tiden att
administrera ett klimatkompensationssystem nyttan av systemet. Alingsås kommun
har idag föreskrifter för tjänsteresor, antagna av kommunstyrelsen den 20 augusti
2012, § 131. Föreskrifterna styr resorna i en mer miljöanpassad riktning. Genom att
systematiskt kommunicera och efterfråga att alla förtroendevalda och anställda följer
föreskrifterna, liksom att fortsätta genomföra främjande åtgärder, kan kommunen
minska klimatpåverkan från tjänsteresor utan att införa ytterligare ett administrativt
system.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 maj 2018, § 83 och då beslutet att
lämna förslag att motionens att-satser 1 och 2 bifalls.
Anförande
Anförande hålls av Anna Hansson (MP), Britt-Marie Kuylenstierna (MP), Daniel
Filipsson (M), Stefan Svensson (KD), Anita Brodén (L), Boris Jernskiegg (SD), Simon
Waern (S) och Thomas Pettersson (C).
Yrkande
Anna Hansson (MP), Britt-Marie Kuylenstierna (MP), Anita Brodén (L) och Simon
Waern (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Daniel Filipsson (M), Stefan Svensson (KD), Boris Jernskiegg (SD) och Thomas
Pettersson (C) yrkar avslag till motionen.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2018-06-13

Proposition
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Daniel Filipssons m fl
avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag, nej för avslag.
Ja
Nej
Lennart Allbro (S)
Britt Berggren
(M)
Pär-Göran Björkman (S)
Gunilla Gomér (SD)
Anita Brodén (L)
Ingbritt Johansson (C)
Maria B Nilsson (S)
Daniel Filipsson
(M)
Birgit Börjesson (S)
Agneta Grange Petrusson
(SD)
Ulf Carmesund (S)
Niklas Hellgren (KD)
Laila Freiholtz (S)
Gunnar Henriksson (M)
Jan Gustafsson (V)
Boris Jernskiegg (SD)
Anna Hansson (MP)
Micaela Kronberg Thor (M)
Leif Hansson (S)
Thorsten Larsson (M)
Anita Hedén Unosson (S)
Magnus Linde
(M)
Lena Hult (S)
Peter Martini (M fd SD)
Tore Hult (S)
Susanna Nerell (C)
Karin Johansson (S)
Eva-Lotta Pamp (M)
Jan Kesker (L)
Kent Perciwall (KD)
Britt-Marie Kuylenstierna (MP)
Thomas Pettersson (C)
Emma Liljewall (MP)
Karin Schagerlind (M)
Martin Lindberg (V)
Stefan Svensson (KD)
Eva Mattsson-Hill (L)
Per-Gordon Tranberg (M)
Martin Olson (MP)
Ann-Lie Tulokas Olsson (KD)
Per Palm (L)
Marianne Wikström (M)
Valter Samuelsson (MP)
Novak Vasic (MP)
Björn Wallin Salthammer (S)
Simon Waern
(S)
Billy Westerholm (S)
Kristina Grapenholm (L)
Med 27 ja röster, 21 nej-röster bifalls kommunstyrelsens förslag att bifalla motionen.
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen bifalls i motionens att-satser 1 och 2.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2020-03-09

§ 29 2019.684 KS

Förslag till riktlinje för medborgardialog i Alingsås kommun, samt
upphävande av nuvarande riktlinjer för invånardialog
Ärendebeskrivning
Den 12 december 2007, § 216 beslutade kommunfullmäktige att dialog skulle föras med
medborgare vid beslut av större omfattning. Kommunfullmäktige antog den 28 mars 2012, §
59, riktlinjer för invånardialog i Alingsås.
I Alingsås kommuns flerårsstrategi för 2019 – 2021, ges samtliga nämnder i uppdrag att
stärka och utveckla demokratin och i lämpliga former använda sig av medborgardialog. I
kommunstyrelsens flerårsstrategi för 2019 - 2021 har ansvaret för uppdraget getts till
stabsavdelningen.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 29 januari 2019, § 3 om att upphäva nuvarande
riktlinje för invånardialog i Alingsås kommun. Ärendet återremitterades med motiveringen att
det behöver utredas i vilket forum beslut ska fattas om denna typ av riktlinjer.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 februari 2020 lämnat följande yttrande:
I stabsavdelningens verksamhetsplan för 2019 bryts uppdraget att använda sig av
medborgardialog ner till aktiviteter. Aktiviteter som stabsavdelningen ska genomföra under
2019 är att kartlägga hur förvaltningarna arbetar med medborgardialog i dag, uppdatera
Alingsås kommuns riktlinjer för medborgardialog och informera förvaltningarna om de nya
riktlinjerna.
Säkerhetsenheten och kansli- och juridikenheten har tagit fram en kartläggning av arbetet
med medborgardialog i Alingsås och ett förslag till ny riktlinje för medborgardialog i Alingsås
kommun. De nya riktlinjerna förtydligar bland annat hur nämnder och styrelser kan arbeta
med medborgardialog och hur rollfördelningen ska se ut i arbetet med medborgardialog.
Styrdokumentet kring medborgardialog bedöms vara en riktlinje. Riktlinjer ska ge vägledning
och stöd för hur uppgifter ska utföras. De koncentrerar sig på hur en åtgärd utförs och inte på
vad den innehåller. Riktlinjer kan även vara inriktade på metod och tillvägagångssätt. I
enlighet med förslag till policy för styrande dokument, som kommunfullmäktige föreslås
besluta om den 26 februari 2020, ska kommunstyrelsen fatta beslut om riktlinjer för
kommunen. Kommunfullmäktige måste upphäva tidigare beslut gällande riktlinje för
invånardialog i Alingsås kommun.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2020-03-09

KS § 29, forts
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 26 februari 2020, § 34 och lämna följande förslag
till beslut:
Förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Riktlinje för medborgardialog i Alingsås kommun antas, under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut att upphäva nuvarande riktlinjer för invånardialog.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Nuvarande riktlinjer för invånardialog i Alingsås upphävs.

Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Hansson (MP) föreslår följande ändringar i förslag till beslut:
1. Dokumentet ska vara en policy.
2. Kommunfullmäktige ska godkänna policyn.
3. Begreppet ”invånardialog” ska huvudsakligen användas, även i namnet på dokumentet.
Boris Jernskiegg (SD) och Glenn Pettersson (SD) föreslår att Anna Hanssons
ändringsförslag punkt 1 och 2 bifalls.
Simon Waern (S) föreslår att arbetsutskottets förslag till beslut bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Anna Hanssons m fl ändringsförslag och
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att avslå eller bifalla Anna Hanssons
ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2020-03-09

Beslut
KS § 29, forts
Kommunstyrelsens beslut:
Riktlinje för medborgardialog i Alingsås kommun antas, under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut att upphäva nuvarande riktlinjer för invånardialog.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Nuvarande riktlinjer för invånardialog i Alingsås upphävs.

Reservation
Anna Hansson (MP), Boris Jernskiegg (SD) och Glenn Pettersson (SD) reserverar sig till
förmån för egna yrkanden.

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-02-13
Robert Gustafsson
0322-61 61 39
2019.684 KS

Kommunstyrelsen

Riktlinje för medborgardialog i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Den 12 december 2007, § 216 beslutade kommunfullmäktige att dialog skulle föras med
medborgare vid beslut av större omfattning. Kommunfullmäktige antog
den 28 mars 2012, § 59, riktlinjer för invånardialog i Alingsås.
I Alingsås kommuns flerårsstrategi för 2019 – 2021, ges samtliga nämnder i uppdrag att
stärka och utveckla demokratin och i lämpliga former använda sig av medborgardialog. I
kommunstyrelsens flerårsstrategi för 2019 - 2021 har ansvaret för uppdraget getts till
stabsavdelningen.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 29 januari 2019, § 3 om att upphäva nuvarande
riktlinje för invånardialog i Alingsås kommun. Ärendet återremitterades med motiveringen att
det behöver utredas i vilket forum beslut ska fattas om denna typ av riktlinjer.
Förvaltningens yttrande
I stabsavdelningens verksamhetsplan för 2019 bryts uppdraget att använda sig av
medborgardialog ner till aktiviteter. Aktiviteter som stabsavdelningen ska genomföra under
2019 är att kartlägga hur förvaltningarna arbetar med medborgardialog i dag, uppdatera
Alingsås kommuns riktlinjer för medborgardialog och informera förvaltningarna om de nya
riktlinjerna.
Säkerhetsenheten och kansli- och juridikenheten har tagit fram en kartläggning av arbetet
med medborgardialog i Alingsås och ett förslag till ny riktlinje för medborgardialog i Alingsås
kommun. De nya riktlinjerna förtydligar bland annat hur nämnder och styrelser kan arbeta
med medborgardialog och hur rollfördelningen ska se ut i arbetet med medborgardialog.
Styrdokumentet kring medborgardialog bedöms vara en riktlinje. Riktlinjer ska ge vägledning
och stöd för hur uppgifter ska utföras. De koncentrerar sig på hur en åtgärd utförs och inte på
vad den innehåller. Riktlinjer kan även vara inriktade på metod och tillvägagångssätt. I
enlighet med förslag till policy för styrande dokument, som kommunfullmäktige föreslås
besluta om den 26 februari 2020, ska kommunstyrelsen fatta beslut om riktlinjer för
kommunen. Kommunfullmäktige måste upphäva tidigare beslut gällande riktlinje för
invånardialog i Alingsås kommun.
Ekonomisk bedömning
Riktlinje för medborgardialog innebär inga kostnader. Eventuella kostnader för att utföra en
medborgardialog beslutas om inför respektive dialog.
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Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Riktlinje för medborgardialog i Alingsås kommun antas, under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut att upphäva nuvarande riktlinjer för invånardialog.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Nuvarande riktlinjer för invånardialog i Alingsås upphävs.

Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder och bolag (efter beslut i KF)

Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-02-13
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-01-29

§ 3 2019.684 KS

Nuvarande riktlinjer för invånardialog i Alingsås upphävs
Ärendebeskrivning
Den 12 december 2007, § 216 beslutade kommunfullmäktige att dialog skulle föras med
medborgare vid beslut av större omfattning. Kommunfullmäktige antog den 28 mars 2012,
§ 59, riktlinjer för invånardialog i Alingsås.
I Alingsås kommuns flerårsstrategi för 2019 – 2021, ges samtliga nämnder i uppdrag att
stärka och utveckla demokratin och i lämpliga former använda sig av medborgardialog. I
kommunstyrelsens flerårsstrategi för 2019 - 2021 har ansvaret för uppdraget getts till
stabsavdelningen.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 25 november lämnat följande yttrande:
I stabsavdelningens verksamhetsplan för 2019 bryts uppdraget att använda sig av
medborgardialog ner till aktiviteter. Aktiviteter som stabsavdelningen ska genomföra under
2019 är att kartlägga hur förvaltningarna arbetar med medborgardialog i dag, uppdatera
Alingsås kommuns riktlinjer för medborgardialog och informera förvaltningarna om de nya
riktlinjerna.
Säkerhetsenheten och kansli- och juridikenheten har tagit fram en kartläggning av arbetet
med medborgardialog i Alingsås och ett förslag till ny riktlinje för medborgardialog i Alingsås
kommun. De nya riktlinjerna förtydligar bland annat hur nämnder och styrelser kan arbeta
med medborgardialog och hur rollfördelningen ska se ut i arbetet med medborgardialog.
Kommunstyrelsen har den 9 december 2019, § 227 för egen del beslutat att under
förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar att upphäva nuvarande riktlinjer
för invånardialog, anta riktlinje för medborgardialog i Alingsås kommun.
Kommunstyrelsen beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Nuvarande riktlinjer för invånardialog i Alingsås upphävs.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-01-29

KF § 3, forts
Anförande
Anförande hålls av Anna Hansson (MP), Boris Jernskiegg (SD), Daniel Filipsson (M), Simon
Waern (S) och Lady France Mulumba (KD).

Förslag till beslut på sammanträdet
Lady France Mulumba (KD) och Anna Hansson (MP) föreslår att ärendet återremitteras med
motiveringen att det behöver utredas i vilket forum beslut ska fattas om denna typ av
riktlinjer.
Boris Jernskiegg (SD) föreslår att förslaget om återremiss av ärendet bifalls..
Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att
kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Ärendet återremitteras för utredning i vilket forum beslut ska fattas om denna typ av riktlinjer.
Expedieras till
Klk-stabsavd.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2020-03-09

§ 30 2019.514 KS

Förslag till riktlinjer för sponsring inom Alingsås kommun, samt
upphävande av nuvarande regler för sponsring
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 23 mars 2011, § 40 regler för sponsring i Alingsås kommun.
De nuvarande reglerna för sponsring behöver uppdateras, och ändras till riktlinjer i enlighet
med kommunens nya definition av styrande dokument.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 29 januari 2019, § 4 om att upphäva nuvarande
regler för sponsring i Alingsås kommun. Ärendet återremitterades med motiveringen att det
behöver utredas i vilket forum beslut ska fattas om denna typ av riktlinjer.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 februari 2020 lämnat följande yttrande:
Kommunstyrelsen har en budget för sponsring av föreningar, evenemang etc. Nuvarande
regler för sponsring utgår ifrån att kommunen blir sponsrad av andra aktörer och inte utifrån
att kommunen sponsrar föreningar och evenemang etc. Kommunledningskontoret har därför
identifierat behovet av att uppdatera riktlinjen för hur, vad och i vilka sammanhang
kommunen går in som sponsor. Kommunledningskontoret har i återremissen tagit fram en ny
version.
Det är viktigt att inte förväxla sponsring med bidrag eller gåvor. Sponsring innebär att en
sponsor ekonomiskt stödjer eller tillhandahåller en vara eller tjänst för en annan verksamhet i
utbyte mot kommersiella rättigheter till ett evenemang, en organisation eller liknande.
Det är också möjligt att en extern part vill sponsra någon form av kommunal verksamhet,
varför riktlinjen även anger hur sådan sponsring ska hanteras.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2020-03-09

KS § 30, forts
Kommunledningskontorets förslag till riktlinjer för sponsring sammanfattas enligt följande:
• Kommunens sponsoraktiviteter ska ske i samklang med kommunens Vision 2040 och
stärka kommunens varumärke som organisation och/eller plats.
• Sponsringsinsatsens omfattning ska vara i paritet till värdet på den
exponering/marknadsföring som sponsringen ger och samarbetet ska vila på affärsmässig
grund.
• Kommundirektören ansvarar för sponsorbudgeten och fattar beslut om sponsring.
• Vid omvänd sponsring, där en extern part sponsrar en kommunal verksamhet eller
investering, är det berörd nämnd som fattar beslut.
• Vid omvänd sponsring bör kommunen vara restriktiv och säkerställa att verksamheten inte
riskerar att påverkas på ett otillbörligt sätt på grund av sponsringen.
• Sponsring som överstiger ett prisbasbelopp ska avtalas skriftligt. Även sponsring av lägre
belopp måste ha ett skriftligt underlag.
Sponsringssamarbeten ska utvärderas innan nytt avtal sluts.
Styrdokumentet kring sponsring bedöms vara en riktlinje. Riktlinjer ska ge vägledning och
stöd för hur uppgifter ska utföras. De koncentrerar sig på hur en åtgärd utförs och inte på vad
den innehåller. Riktlinjer kan även vara inriktade på metod och tillvägagångssätt. I enlighet
med förslag till policy för styrande dokument, som kommunfullmäktige föreslås besluta om
den 26 februari 2020, ska kommunstyrelsen fatta beslut om riktlinjer för kommunen.
Kommunfullmäktige måste upphäva tidigare beslut gällande regler för sponsring.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 26 februari 2020, § 35 lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Riktlinjer för sponsring i Alingsås kommun antas, under förutsättning av kommunfullmäktiges
beslut att upphäva nuvarande regler för sponsring.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Regler för sponsring upphävs.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2020-03-09

Förslag till beslut på sammanträdet
KS § 30, forts
Anna Hansson (MP) föreslår följande ändringar i förslag till beslut:
Styrdokumentet ska heta Policy för sponsring.
Kommunfullmäktige ska anta ny Policy för sponsring.
Boris Jernskiegg (SD) och Glenn Pettersson (SD) föreslår att Anna Hanssons
ändringsförslag bifalls.
Daniel Filipsson (M) föreslår att arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Anna Hanssons m fl ändringsförslag och
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Riktlinjer för sponsring i Alingsås kommun antas, under förutsättning av kommunfullmäktiges
beslut att upphäva nuvarande regler för sponsring.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Regler för sponsring upphävs.
Reservation
Anna Hansson (MP), Boris Jernskiegg (SD) och Glenn Pettersson (SD) reserverar sig till
förmån för egna yrkanden.

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-02-13
Jenny Hellsten
0322-61 61 39
2019.514 KS

Kommunstyrelsen

Riktlinjer för sponsring inom Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 23 mars 2011, § 40 regler för sponsring i Alingsås kommun.
De nuvarande reglerna för sponsring behöver uppdateras, och ändras till riktlinjer i enlighet
med kommunens nya definition av styrande dokument.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 29 januari 2019, § 4 om att upphäva nuvarande
regler för sponsring i Alingsås kommun. Ärendet återremitterades med motiveringen att det
behöver utredas i vilket forum beslut ska fattas om denna typ av riktlinjer.
Förvaltningens yttrande
Kommunstyrelsen har en budget för sponsring av föreningar, evenemang etc. Nuvarande
regler för sponsring utgår ifrån att kommunen blir sponsrad av andra aktörer och inte utifrån
att kommunen sponsrar föreningar och evenemang etc. Kommunledningskontoret har därför
identifierat behovet av att uppdatera riktlinjen för hur, vad och i vilka sammanhang
kommunen går in som sponsor. Kommunledningskontoret har i återremissen tagit fram en ny
version.
Det är viktigt att inte förväxla sponsring med bidrag eller gåvor. Sponsring innebär att en
sponsor ekonomiskt stödjer eller tillhandahåller en vara eller tjänst för en annan verksamhet i
utbyte mot kommersiella rättigheter till ett evenemang, en organisation eller liknande.
Det är också möjligt att en extern part vill sponsra någon form av kommunal verksamhet,
varför riktlinjen även anger hur sådan sponsring ska hanteras.
Kommunledningskontorets förslag till riktlinjer för sponsring sammanfattas enligt följande:
• Kommunens sponsoraktiviteter ska ske i samklang med kommunens Vision 2040 och
stärka kommunens varumärke som organisation och/eller plats.
• Sponsringsinsatsens omfattning ska vara i paritet till värdet på den
exponering/marknadsföring som sponsringen ger och samarbetet ska vila på affärsmässig
grund.
• Kommundirektören ansvarar för sponsorbudgeten och fattar beslut om sponsring.
• Vid omvänd sponsring, där en extern part sponsrar en kommunal verksamhet eller
investering, är det berörd nämnd som fattar beslut.
• Vid omvänd sponsring bör kommunen vara restriktiv och säkerställa att verksamheten inte
riskerar att påverkas på ett otillbörligt sätt på grund av sponsringen.
• Sponsring som överstiger ett prisbasbelopp ska avtalas skriftligt. Även sponsring av lägre
belopp måste ha ett skriftligt underlag.
Sponsringssamarbeten ska utvärderas innan nytt avtal sluts.
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Styrdokumentet kring sponsring bedöms vara en riktlinje. Riktlinjer ska ge vägledning och
stöd för hur uppgifter ska utföras. De koncentrerar sig på hur en åtgärd utförs och inte på vad
den innehåller. Riktlinjer kan även vara inriktade på metod och tillvägagångssätt. I enlighet
med förslag till policy för styrande dokument, som kommunfullmäktige föreslås besluta om
den 26 februari 2020, ska kommunstyrelsen fatta beslut om riktlinjer för kommunen.
Kommunfullmäktige måste upphäva tidigare beslut gällande regler för sponsring.
Ekonomisk bedömning
Medel för sponsring finns avsatt i kommunstyrelsens budget. Förslaget innebär inga
ytterligare ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Riktlinjer för sponsring i Alingsås kommun antas, under förutsättning av kommunfullmäktiges
beslut att upphäva nuvarande regler för sponsring.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Regler för sponsring upphävs.

Beslutet ska skickas till
Samtliga förvaltningar, avdelningschefer KLK (efter beslut av KF)

Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-02-13

Sida 53 av 177

Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-01-29

§ 4 2019.514 KS

Nuvarande regler för sponsring upphävs
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 23 mars 2011, § 40 regler för sponsring i Alingsås kommun. De
nuvarande reglerna för sponsring behöver uppdateras, och ändras till riktlinjer i enlighet med
kommunens nya definition av styrande dokument. Kommunstyrelsen behandlade ärendet
den 14 oktober 2019, § 167 med beslutet att återremittera ärendet för ytterligare beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 22 oktober lämnat följande yttrande:
Kommunstyrelsen har en budget för sponsring av föreningar, evenemang etc. Nuvarande
regler för sponsring utgår ifrån att kommunen blir sponsrad av andra aktörer och inte utifrån
att kommunen sponsrar föreningar och evenemang etc. Kommunledningskontoret har därför
identifierat behovet av att uppdatera riktlinjen för hur, vad och i vilka sammanhang
kommunen går in som sponsor. Kommunledningskontoret har i återremissen tagit fram en ny
version.
Det är viktigt att inte förväxla sponsring med bidrag eller gåvor. Sponsring innebär att en
sponsor ekonomiskt stödjer eller tillhandahåller en vara eller tjänst för en annan verksamhet i
utbyte mot kommersiella rättigheter till ett evenemang, en organisation eller liknande.
Det är också möjligt att en extern part vill sponsra någon form av kommunal verksamhet,
varför riktlinjen även anger hur sådan sponsring ska hanteras.
Kommunledningskontorets förslag till riktlinjer för sponsring sammanfattas enligt följande:
• Kommunens sponsoraktiviteter ska ske i samklang med kommunens Vision 2040 och
stärka kommunens varumärke som organisation och/eller plats.
• Sponsringsinsatsens omfattning ska vara i paritet till värdet på den
exponering/marknadsföring som sponsringen ger och samarbetet ska vila på affärsmässig
grund.
• Kommundirektören ansvarar för sponsorbudgeten och fattar beslut om sponsring.
• Vid omvänd sponsring, där en extern part sponsrar en kommunal verksamhet eller
investering, är det berörd nämnd som fattar beslut.
• Vid omvänd sponsring bör kommunen vara restriktiv och säkerställa att verksamheten inte
riskerar att påverkas på ett otillbörligt sätt på grund av sponsringen.
• Sponsring som överstiger ett prisbasbelopp ska avtalas skriftligt. Även sponsring av lägre
belopp måste ha ett skriftligt underlag.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-01-29

KF § 4, forts
Sponsringssamarbeten ska utvärderas innan nytt avtal sluts.
I enlighet med Riktlinjer för styrande dokument ska kommunstyrelsen fatta beslut om riktlinjer
för kommunen. Kommunfullmäktige måste upphäva tidigare beslut gällande regler för
sponsring.
Kommunstyrelsen har den 9 december 2019, § 232 för egen del beslutat att, under
förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar att upphäva nuvarande regler för sponsring,
anta riktlinjer för sponsring i Alingsås kommun.
Kommunstyrelsen beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Regler för sponsring upphävs.
Anförande
Anförande hålls av Anna Hansson (MP).
Förslag till beslut på sammanträdet

Lady France Mulumba (KD) och Anna Hansson (MP) föreslår att ärendet återremitteras med
motiveringen att det behöver utredas i vilket forum beslut ska fattas om denna typ av
riktlinjer.
Boris Jernskiegg (SD) föreslår att förslaget om återremiss av ärendet bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärende ska avgöras idag eller återremitteras och finner att
kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Ärendet återremitteras för utredning i vilket forum beslut ska fattas om denna typ av riktlinjer.
Expedieras till
Klk-stabsavd

Utdragsbestyrkande
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Svar på motion om
återvändande IS-terrorister Glenn Pettersson (SD),
Boris Jernskiegg (SD),
Agneta Grange (SD),
Zandra Pettersson (SD) och
Otto Stryhn (SD)
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2020-03-09

§ 31 2019.724 KS

Svar på motion om återvändande IS-terrorister - Glenn Pettersson (SD),
Boris Jernskiegg (SD), Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson (SD) och
Otto Stryhn (SD)
Ärendebeskrivning
Glenn Pettersson (S), Boris Jernskiegg (SD), Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson (SD),
Otto Stryhn (SD), Kristina Poulsen (SD) och Lars-Olof Jaeger (SD) har till
kommunfullmäktige den 30 oktober 2019, § 214 lämnat en motion om återvändande ISterrorister.
Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta att uttala följande:
-de som deltagit i eller understött terrorism, till exempel återvändande IS-terrorister, inte är
välkomna till Alingsås kommun
-kommunen inte skall hjälpa dessa personer på något sätt, varken med skattemedel eller
personella resurser.
-Alingsås kommun prioriterar, genom detta ställningstagande, våra kommuninvånares
trygghet och säkerhet, samtidigt som vi tar ställning för alla de som blivit terrorismens offer.
-säkerhetsavdelningen löpande har kontakt med berörd myndighet så att vi säkerställer att
det inte flyttar hit återvändande IS terrorister.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 11 november 2019 att lämna motionen till
kommunledningskontoret för beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 februari 2020 lämnat följande yttrande:
Vad kommuner har rätt att göra framgår av kommunallagen. Kommuner får ha hand om
angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets
område eller deras medlemmar. Detta avser inte sådana angelägenheter som enbart staten,
en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan ska ha hand om (2 kap, 1-2 §§
kommunallagen).
Säkerhetspolisen (SÄPO) har huvudansvaret för att bekämpa terrorism och att minska hot
från våldsbejakande extremism. SÄPO genomför individuella bedömningar av individer som
återvänder från konfliktområden, utifrån avsikt och förmåga att begå brott. Myndigheten
samverkar bland annat med Polismyndigheten, som delges information om de som anslutit
sig till en terroristorganisation i ett konfliktområde och sedan återvänt. SÄPO gör även en
orosanmälan till kommuners socialtjänst för alla de barn som återvänt från konfliktområden i
Syrien och Irak.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2020-03-09

KS § 31, forts
Flera skärpningar av lagstiftningen som berör terrorism har genomförts de senaste åren. För
att ytterligare förbättra möjligheterna att förhindra och bekämpa terrorism föreslår regeringen
i en proposition den 24 oktober 2019 ett särskilt straffansvar för den som har vissa former av
samröre med en terroristorganisation, om gärningen är ägnad att främja, stärka eller
understödja terroristorganisationen. Det föreslås även bli straffbart att offentligt uppmana och
rekrytera till samröre med en terroristorganisation. Lagändringarna föreslås träda i kraft den
1 mars 2020.
Motionärernas förslag är bland annat att kommunen inte ska hjälpa den utpekade gruppen
på något sätt, vare sig med skattemedel eller personella resurser. Förslaget innebär med
andra ord att socialtjänstlagen inte ska tillämpas i kommunen vad gäller vissa personer, i det
här fallet så kallade IS-anhängare.
Rätten till bistånd regleras i socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen handlar om vilka rättigheter
en person har till ekonomiskt bistånd, vård och omsorg. Lagen innehåller regler för hur
kommunen ska hjälpa dem som inte kan få stöd på något annat sätt. Det finns ingen laglig
grund som hindrar återvändande IS-anhängare från att söka försörjningsstöd. Har personen
dömts och sedan avtjänat sitt straff, har kommunen ingen rätt att neka stöd enligt till exempel
socialtjänstlagen, om personen är biståndsberättigad i övrigt.
Alingsås kommun arbetar aktivt mot våldsbejakande extremism. Med våldsbejakande
extremism avses personer eller grupper som brukar våld i syfte att främja sina politiska eller
religiösa ståndpunkter, till exempel den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön.
Kommunstyrelsen antog den 14 oktober 2019, § 185 reviderade riktlinjer i arbetet mot
våldsbejakande extremism. Ansvaret för att leda och samordna arbetet med att förebygga
våldsbejakande extremism ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Organisatoriskt
ligger ansvaret på kommunledningskontoret, under säkerhetsenheten. Säkerhetsenheten
samverkar både med berörda verksamheter inom kommunen och med berörda aktörer
utanför den kommunala organisationen. Kommuninvånares trygghet och säkerhet säkerställs
även bland annat genom övrigt arbete som bedrivs inom säkerhetsenheten på
kommunledningskontoret. Policy, riktlinjer och organisation för säkerhet- och
beredskapsarbetet antogs av kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen under 2019.
Kommunledningskontoret bedömer att lagstiftningen ger kommunen få eller inga
förutsättningar att arbeta enligt motionens förslag. Kommunledningskontoret föreslår att
motionen ska avslås.
Arbetsutskottet har den 26 februari 2020, § 36 beslutat att föreslå att motionen ska anses
besvarad.

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida59
2 av 3
177

Kommunstyrelsen
Protokoll
2020-03-09

Förslag till beslut på sammanträdet
KS § 31, forts
Boris Jernskiegg (SD) föreslår att motionen bifalls.
Glenn Pettersson (SD) föreslår att Boris Jernskieggs ändringsyrkande bifalls.
Simon Waern (S) föreslår att arbetsutskottets förslag till beslut bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Boris Jernskieggs m fl ändringsförslag och
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen anses besvarad.

Reservation
Boris Jernskiegg (SD) och Glenn Pettersson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-02-19
Jenny Hellsten
0322-61 61 39
2019.724 KS

Kommunstyrelsen

Svar på motion om återvändande IS-terrorister
Ärendebeskrivning
Glenn Pettersson (S), Boris Jernskiegg (SD), Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson (SD),
Otto Stryhn (SD), Kristina Poulsen (SD) och Lars-Olof Jaeger (SD) har till
kommunfullmäktige den 30 oktober 2019, § 214 lämnat en motion om återvändande
IS-terrorister.
Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta att uttala följande:






de som deltagit i eller understött terrorism, till exempel återvändande IS-terrorister,
inte är välkomna till Alingsås kommun
kommunen inte skall hjälpa dessa personer på något sätt, varken med skattemedel
eller personella resurser.
Alingsås kommun prioriterar, genom detta ställningstagande, våra kommuninvånares
trygghet och säkerhet, samtidigt som vi tar ställning för alla de som blivit terrorismens
offer.
säkerhetsavdelningen löpande har kontakt med berörd myndighet så att vi
säkerställer att det inte flyttar hit återvändande IS terrorister.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 11 november 2019 att lämna motionen till
kommunledningskontoret för beredning.
Förvaltningens yttrande
Vad kommuner har rätt att göra framgår av kommunallagen. Kommuner får ha hand om
angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets
område eller deras medlemmar. Detta avser inte sådana angelägenheter som enbart staten,
en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan ska ha hand om (2 kap, 1-2 §§
kommunallagen).
Säkerhetspolisen (SÄPO) har huvudansvaret för att bekämpa terrorism och att minska hot
från våldsbejakande extremism. SÄPO genomför individuella bedömningar av individer som
återvänder från konfliktområden, utifrån avsikt och förmåga att begå brott. Myndigheten
samverkar bland annat med Polismyndigheten, som delges information om de som anslutit
sig till en terroristorganisation i ett konfliktområde och sedan återvänt. SÄPO gör även en
orosanmälan till kommuners socialtjänst för alla de barn som återvänt från konfliktområden i
Syrien och Irak.
Flera skärpningar av lagstiftningen som berör terrorism har genomförts de senaste åren. För
att ytterligare förbättra möjligheterna att förhindra och bekämpa terrorism föreslår regeringen
i en proposition den 24 oktober 2019 ett särskilt straffansvar för den som har vissa former av
samröre med en terroristorganisation, om gärningen är ägnad att främja, stärka eller
understödja terroristorganisationen. Det föreslås även bli straffbart att offentligt uppmana och
rekrytera till samröre med en terroristorganisation. Lagändringarna föreslås träda i kraft den
1 mars 2020.
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Motionärernas förslag är bland annat att kommunen inte ska hjälpa den utpekade gruppen
på något sätt, vare sig med skattemedel eller personella resurser. Förslaget innebär med
andra ord att socialtjänstlagen inte ska tillämpas i kommunen vad gäller vissa personer, i det
här fallet så kallade IS-anhängare.
Rätten till bistånd regleras i socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen handlar om vilka rättigheter
en person har till ekonomiskt bistånd, vård och omsorg. Lagen innehåller regler för hur
kommunen ska hjälpa dem som inte kan få stöd på något annat sätt. Det finns ingen laglig
grund som hindrar återvändande IS-anhängare från att söka försörjningsstöd. Har personen
dömts och sedan avtjänat sitt straff, har kommunen ingen rätt att neka stöd enligt till exempel
socialtjänstlagen, om personen är biståndsberättigad i övrigt.
Alingsås kommun arbetar aktivt mot våldsbejakande extremism. Med våldbejakande
extremism avses personer eller grupper som brukar våld i syfte att främja sina politiska eller
religiösa ståndpunkter, till exempel den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön.
Kommunstyrelsen antog den 14 oktober 2019, § 185 reviderade riktlinjer i arbetet mot
våldsbejakande extremism. Ansvaret för att leda och samordna arbetet med att förebygga
våldsbejakande extremism ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Organisatoriskt
ligger ansvaret på kommunledningskontoret, under säkerhetsenheten. Säkerhetsenheten
samverkar både med berörda verksamheter inom kommunen och med berörda aktörer
utanför den kommunala organisationen. Kommuninvånares trygghet och säkerhet säkerställs
även bland annat genom övrigt arbete som bedrivs inom säkerhetsenheten på
kommunledningskontoret. Policy, riktlinjer och organisation för säkerhet- och
beredskapsarbetet antogs av kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen under 2019.
Kommunledningskontoret bedömer att lagstiftningen ger kommunen få eller inga
förutsättningar att arbeta enligt motionens förslag. Kommunledningskontoret föreslår att
motionen ska avslås.
Ekonomisk bedömning
Förslaget att avslå motionen innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-02-21
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-10-30

§ 214 2019.724 KS

Motion om återvändande IS-krigare - Glenn Pettersson (SD), Boris
Jernskiegg (SD), Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson (SD), Otto
Stryhn (SD), Kristian Poulsen (SD) och Lars-Olof Jaeger (SD)
Ärendebeskrivning
Glenn Pettersson (S), Boris Jernskiegg (SD), Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson (SD),
Otto Stryhn (SD), Kristina Poulsen (SD) och Lars-Olof Jaeger (SD) lämnar en motion med
förslag gällande återvändande IS-terrorister.
Motionärerna föreslår att:
-de som deltagit i eller understött terrorism, till exempel återvändande IS-terrorister, inte är
välkomna till Alingsås kommun.
-kommunen inte skall hjälpa dessa personer på något sätt, varken med skattemedel eller
personella resurser.
-Alingsås kommun prioriterar, genom detta ställningstagande, våra kommuninvånares
trygghet och säkerhet, samtidigt som vi tar ställning för alla de som blivit terrorismens offer.
-säkerhetsavdelningen löpande har kontakt med berörd myndighet så att vi säkerställer att
det inte flyttar hit återvändande IS terrorister.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Alingsås 2019-10-29

Återvändande IS-terrorister
Terrorism är en mycket ond form av krigföring eftersom det drabbar oskyldiga människor på ett
fasansfullt grymt sätt, utan urskillning och utan förvarning.
Redan 2013 visade utredningar på vikten av en tuffare lagstiftning men, på grund av två olika
regeringars undfallenhet står vi nu utan möjligheter att vidta tillräckliga åtgärder för att skydda våra
medborgare och samtidigt ge upprättelse till offren.
Landets kommuner tvingas nu istället att besluta om hur man ska agera när exempelvis en
återvändande IS-terrorist slår sig ner i kommunen.
Den som anslutit sig till en terrororganisation vars syfte är att förgöra vårt fria och demokratiska
samhälle har också vänt sig bort från detta samhälle. Därför ska våra skattepengar inte gå till dessa
personer, varken till försörjningsstöd, vuxenutbildning, bostäder eller annat.
Inte en skattekrona skall ödslas på dessa satans mördare, bara på åtgärder som skyddar oss ifrån
dem.
I Staffanstorps kommun har kommunfullmäktige 2019-04-03, med bred majoritet, fattat beslut om
ett uttalande rörande detta. Nämnder och styrelser har fått i uppdrag att utarbeta direktiv som
förhindrar att kommunens ekonomiska eller personella resurser tas i anspråk för någon typ av
bistånd, insats eller annat till återvändande IS-terrorister, eller andra som deltagit i, eller stöttat,
terrorism.
Vi Sverigedemokrater anser att Alingsås kommunfullmäktige skall göra ett liknande uttalande.
Detta ligger dessutom i linje med kommunens arbete mot våldsbejakande extremism.
Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att uttala följande:
- Att de som deltagit i eller understött terrorism, till exempel återvändande IS-terrorister, inte är
välkomna till Alingsås kommun.
-Att kommunen inte skall hjälpa dessa personer på något sätt, varken med skattemedel eller
personella resurser.
-Att Alingsås kommun prioriterar, genom detta ställningstagande, våra kommuninvånares trygghet
och säkerhet, samtidigt som vi tar ställning för alla de som blivit terrorismens offer.
- Att säkerhetsavdelningen löpande har kontakt med berörd myndighet så att vi säkerställer att det
inte flyttar hit återvändande IS terrorister.

SD Alingsås:
Glenn Pettersson, Boris Jernskiegg, Agneta Grange, Zandra Pettersson, Otto Stryhn, Kristina
Poulsen, Lars-Olof Jaeger
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2020-03-09

§ 32 2019.441 KS

Svar på motion om mätning av föreningsklimatet i kommunen - PärGöran Björkman (S), Karin Johansson (S), Moheeb Jouda (S) och Simon
Waern (S)
Ärendebeskrivning
Pär-Göran Björkman (S), Karin Johansson (S), Moheeb Jouda (S) och Simon Waern (S)
har till kommunfullmäktige den 19 juni 2019, § 127 lämnat en motion om mätning
av föreningsklimatet i kommunen för att den samlade politiken bör få fortlöpande information
om hur föreningslivet i Alingsås kommun mår och hur Alingsås kommun som organisation
upplevs av föreningarna. Detta för att få ett kunskapsunderlag som kommunen kan arbeta
vidare utefter för att förbättra förutsättningarna för kommunens alla föreningar.

Motionärerna föreslår följande:
Att lämplig nämnd ges i uppdrag att ta fram ett instrument för att på ett djupgående vis
mäta föreningslivsklimatet.
Att föreningslivsklimatet därefter mäts och att resultatet på lämpligt vis återkopplas till
kommun fullmäktige för fortsatt arbete.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet att lämna motionen till kommunstyrelsen
för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 augusti § 131 att
remittera ärendet till kultur- och utbildningsnämnden för beredning.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 11 februari 2020 lämnat följande yttrande:
Kultur- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 18 december 2019, § 152, med
beslutet att motionen anses besvarad.
Nämnden genomförde under hösten 2019 en föreningsenkät tillställd de föreningar som finns
med i nämndens föreningsregister. Enkäten skickades ut till 211 föreningar varav 119
föreningar besvarade enkäten. Syftet med föreningsenkäten är att få kunskap om vad
föreningslivet anser om nämndens föreningsstöd och service när det gäller föreningsbidrag
samt lokalbokning.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2020-03-09

KS § 32, forts
Efter genomförd enkät har nämnden fått en första indikation på hur föreningsklimatet ser ut i
Alingsås kommun. Nämnden har inte genomfört någon liknande undersökning tidigare vilket
gör att resultaten inte går att jämföra. Resultaten redovisas i bilaga.

Nämnden framhåller att föreningsenkäten kommer att genomföras årligen och utvecklas
ytterligare.

Kultur- och utbildningsnämnden har tagit fram ett mätinstrument gällande föreningsklimat i
kommunen vilket ska användas årligen. Mot bakgrund av detta föreslår
kommunledningskontoret att motionen anses besvarad.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 26 februari 2020, § 37 behandlat ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen anses besvarad.

Anteckning
Simon Waern (S), Anita Hedén Unosson (S), Pär-Göran Björkman (S) och Angelika Wais (S)
lämnar följande protokollsanteckning:
Socialdemokraterna ser givetvis positivt på att kultur- och utbildningsnämnden numera
arbetar systematiskt med en föreningsenkät och ämnar utveckla den ytterligare. Vi vill dock
samtidigt understryka behovet av en bredare och mer djupgående enkät, som inte endast
hanterar nämndens egen verksamhet (så som föreningsbidrag och lokalbokning) utan den
kommunala verksamheten i sin helhet. Undersökningen i enkätform behöver inte
nödvändigtvis utföras årligen, då det snarare kan innebära en belastning för de enskilda
föreningarna. Det viktiga är att undersökningen når än fler föreningar och går mer på djupet.

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-02-11
Anthon Gustafsson

Kommunstyrelsen

2019.441 KS

Svar på motion - Mätning av föreningsklimatet i kommunen
Ärendebeskrivning
Pär-Göran Björkman (S), Karin Johansson (S), Moheeb Jouda (S) och Simon Waern (S) har
till kommunfullmäktige den 19 juni 2019, § 127 lämnat en motion om mätning av
föreningsklimatet i kommunen för att den samlade politiken bör få fortlöpande information om
hur föreningslivet i Alingsås kommun mår och hur Alingsås kommun som organisation
upplevs av föreningarna. Detta för att få ett kunskapsunderlag som kommunen kan arbetade
vidare utefter för att förbättra förutsättningarna för kommunens alla föreningar.
Motionärerna föreslår följande:
Att lämplig nämnd ges i uppdrag att ta fram ett instrument för att på ett djupgående vis mäta
föreningslivsklimatet. Att föreningslivsklimatet därefter mäts och att resultatet på lämpligt vis
återkopplas tillkommunfullmäktige för fortsatt arbete.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet att lämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 augusti § 131 att remittera
ärendet till kultur- och utbildningsnämnden för beredning.
Förvaltningens yttrande
Kultur- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 18 december 2019, § 152, med
beslutet att motionen anses besvarad.
Nämnden genomförde under hösten 2019 en föreningsenkät tillställd de föreningar som finns
med i nämndens föreningsregister. Enkäten skickades ut till 211 föreningar varav 119
föreningar besvarade enkäten. Syftet med föreningsenkäten är att få kunskap om vad
föreningslivet anser om nämndens föreningsstöd och service när det gäller föreningsbidrag
samt lokalbokning.
Efter genomförd enkät har nämnden fått en första indikation på hur föreningsklimatet ser ut i
Alingsås kommun. Nämnden har inte genomfört någon liknande undersökning tidigare vilket
gör att resultaten inte går att jämföra. Resultaten redovisas i bilaga.
Nämnden framhåller att föreningsenkäten kommer att genomföras årligen och utvecklas
ytterligare.
Kultur- och utbildningsnämnden har tagit fram ett mätinstrument gällande föreningsklimat i
kommunen vilket ska användas årligen. Mot bakgrund av detta föreslår
kommunledningskontoret att motionen anses besvarad.

Ekonomisk bedömning
Ärendet påverkar inte verksamheten ekonomiskt.
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Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
Beslutet ska skickas till
Kultur- och utbildningsnämnden

Cecilia Knutsson
Stabschef

Anthon Gustafsson
Kanslistrateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-02-11
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Kultur- och utbildningsnämnden
Protokoll
2019-12-18

§ 152 2019.329 KUN

Remissvar samt redovisning av enkät till föreningar i Alingsås
Ärendebeskrivning
Pär-Göran Björkman (S), Karin Johansson (S), Moheeb Jouda (S) och Simon Waern (S) har
till kommunfullmäktige den 19 juni 2019, § 127 lämnat en motion om mätning av
föreningsklimatet i kommunen för att den samlade politiken bör få fortlöpande information om
hur föreningslivet i Alingsås kommun mår och hur Alingsås kommun som organisation
upplevs av föreningarna. Detta för att få ett kunskapsunderlag som kommunen kan arbetade
vidare utefter för att förbättra förutsättningarna för kommunens alla föreningar.
Motionärerna föreslår följande:
Att lämplig nämnd ges i uppdrag att ta fram ett instrument för att på ett djupgående vis mäta
föreningslivsklimatet. Att föreningslivsklimatet därefter mäts och att resultatet på lämpligt vis
återkopplas tillkommunfullmäktige för fortsatt arbete.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet att lämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 augusti § 131 att remittera
ärendet till kultur- och utbildningsnämnden för beredning.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 5 december angett följande:
Kultur- och utbildningsnämnden har flera kontaktytor gentemot kommunens föreningsliv.
Genom nämndens föreningsservice hyrs bland annat subventionerade lokaler och
anläggningar ut. Därutöver kan föreningar som lever upp till nämndens beslutade
föreningsbidragsriktlinjer ansöka om att få ekonomiska bidrag till sin verksamhet. Varje år
betalas cirka 8,4 miljoner ut i föreningsbidrag till föreningar i Alingsås kommun (i detta är
lokalsubventioner ej medräknat). Förvaltningen har också genom den heltidsanställde
föreningssamordnaren en pågående dialog med föreningarna där information utbyts och där
behov från föreningarna fångas upp. Därutöver sker kontinuerliga möten med
verksamhetschef gällande lokalbehov, träningstider och samverkansprojekt. För att möta
nämndens uppföljningsarbete och tillika motionärernas önskemål har en föreningsenkät
genomförts till de föreningar som finns med i nämndens föreningsregister.
Syftet med föreningsenkäten är att få kunskap om vad föreningslivet anser om nämndens
föreningsstöd och service när det gäller föreningsbidrag samt lokalbokning. Med hjälp av
resultaten kan förvaltningen identifiera förbättringsområden samt utveckla verksamhet som
avser föreningsstödet.
Enkätundersökning har behandlat följande områden:
 föreningarnas nöjdhet med förvaltningens service och tjänster
 föreningarnas nöjdhet med information och kommunikation
 få kunskap om vad förvaltningen kan utveckla/förbättra när det gäller stöd till
föreningarna
Sammantaget har 211 föreningar haft möjlighet att svara på enkäten. Totalt har 119 av
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kultur- och utbildningsnämnden
Protokoll
2019-12-18

föreningarna besvarat enkäten vilket ger en svarsfrekvens om 56,4 %.
Denna typ av föreningsenkät har inte tidigare genomförts och svaren kan därmed inte
jämföras med andra resultat. Framöver kommer föreningsenkäten att genomföras årligen
och utvecklas ytterligare.
Resultatet av enkäten redovisas i separat bilaga daterad den 27 november 2019. I den
framgår bland annat att, på en femgradig skala, följande medelresultat avseende ställda
frågor:








Bra bemötande och korrekthet i kontakten med förvaltningen (3,84)
Det är lätt att komma i kontakt med förvaltningen (3,83)
Det är lätt att hitta information om förvaltningens lokalbokning (3,63).
Nöjda med stöd från kultur- och utbildningsförvaltningen (3,13)
Det är lätt att hitta information om förvaltningens föreningsbidrag (3,29)
Det är enkelt att söka föreningsbidrag (3,31)
Det nya bidrags- och bokningssystemet är lätthanterligt (3,33)

Kultur- och utbildningsnämnden har efter genomförd enkät fått en första indikation på hur
föreningsklimatet ser ut i Alingsås. En undersökning av föreningsklimatet kan utvecklas
ytterligare och inbegripa ytterligare parametrar. Exempelvis har anläggningarnas upplevda
kvaliteter och brister inte belysts i denna undersökning.
Beslut
Motionen anses besvarad.
Expedieras till
KS
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-08-14

§ 131 2019.441 KS

Motion om mätning av föreningsklimatet i kommunen - Pär-Göran
Björkman (S), Karin Johansson (S), Moheeb Jouda (S) och Simon Waern
(S)
Ärendebeskrivning
Pär-Göran Björkman (S), Karin Johansson (S), Moheeb Jouda (S) och Simon Waern (S) har
till kommunfullmäktige den 19 juni 2019, § 127 lämnat en motion om mätning av
föreningsklimatet i kommunen för att den samlade politiken bör få fortlöpande information om
hur föreningslivet i Alingsås kommun mår och hur Alingsås kommun som organisation
upplevs av föreningarna. Detta för att få ett kunskapsunderlag som kommunen kan arbetade
vidare utefter för att förbättra förutsättningarna för kommunens alla föreningar.
Motionärerna föreslår följande:
Att lämplig nämnd ges i uppdrag att ta fram ett instrument för att på ett djupgående vis mäta
föreningslivsklimatet.
Att föreningslivsklimatet därefter mäts och att resultatet på lämpligt vis återkopplas till
kommunfullmäktige för fortsatt arbete.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet att lämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Motionen remitteras till kultur- och utbildningsnämnden för beredning.
Expedieras till
KUN

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-06-19

§ 127 2019.441 KS

Motion om mätning av föreningsklimatet i kommunen - Pär-Göran
Björkman (S), Karin Johansson (S), Moheeb Jouda (S) och Simon Waern
(S)
Ärendebeskrivning
Pär-Göran Björkman (S), Karin Johansson (S), Moheeb Jouda (S) och Simon Waern (S)
lämnar en motion om mätning av föreningsklimatet i kommunen för att den samlade politiken
bör få fortlöpande information om hur föreningslivet i Alingsås kommun mår och hur Alingsås
kommun som organisation upplevs av föreningarna. Detta för att få ett kunskapsunderlag
som kommunen kan arbetade vidare utefter för att förbättra förutsättningarna för kommunens
alla föreningar.
Motionärerna föreslår följande:
Att lämplig nämnd ges i uppdrag att ta fram ett instrument för att på ett djupgående vis mäta
föreningslivsklimatet.
Att föreningslivsklimatet därefter mäts och att resultatet på lämpligt vis återkopplas till
kommunfullmäktige för fortsatt arbete.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Expedieras till
KS
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Justerandes sign
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Motion till Alingsås kommunfullmäktige

Mät föreningslivsklimatet i kommunen!
Föreningslivet är en grundbult i vårt gemensamma samhällsbygge.
Bland Alingsås politiker verkar det finnas en bred samsyn gällande
vikten av att ha ett levande föreningsliv och en vilja till att bistå
föreningarna för att de ska fortsätta bedriva sin verksamhet på ett bra
sätt. Föreningslivet består av flera olika verksamheter inom flera olika
områden vilket försvårar det politiska arbetet med att ge alla föreningar
goda förutsättningar. Olika föreningar har olika behov och möjligheter.
Vad gäller det lokala näringslivet och dess förutsättningar så ges
dessbättre idag politiken förhållandevis goda möjligheter att få
information om vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas.
Detta genom exempelvis attitydmätningar, näringslivsranking och olika
forum för dialog och kunskapsutbyten. Det ger i sin tur politiken goda
möjligheter att bedriva ett förbättringsarbete.
Mot denna bakgrund menar vi att den samlade politiken även bör få
fortlöpande information om hur föreningslivet i Alingsås kommun mår
och hur Alingsås kommun som organisation upplevs av föreningarna.
Detta för att få ett kunskapsunderlag som kommunen kan arbetade
vidare utefter för att förbättra förutsättningarna för kommunens alla
föreningar.
Vi föreslår därför:

Sida 75 av 177

 Att lämplig nämnd ges i uppdrag att ta fram ett instrument för att
på ett djupgående vis mäta föreningslivsklimatet.
 Att föreningslivsklimatet därefter mäts och att resultatet på
lämpligt vis återkopplas till kommunfullmäktige för fortsatt
arbete.

Alingsås den 21 maj 2019
P-G Björkman (S)
Karin Johansson (S)
Moheeb Jouda (S)
Simon Waern (S)
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Svar på motion om att
återinföra uppvaktning av
SM-vinnare - Pär-Göran
Björkman (S), Birgitta
Larsson (S) och Simon
Waern (S)
10
2019.528 KS
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2020-09-07

§ 122 2019.528 KS

Svar på motion om att återinföra uppvaktning av SM-vinnare - Pär-Göran
Björkman (S), Birgitta Larsson (S) och Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning
Pär-Göran Björkman (S), Birgitta Larsson (S) och Simon Waern (S) har till
kommunfullmäktige den 4 september 2019, § 155 lämnat en motion om att återinföra
uppvaktning av SM-vinnare. Motionärerna framför bland annat att Alingsås
kommun tidigare under ett antal perioder, har uppvaktat SM-vinnare det har då gällt
personer som tävlat för en alingsåsklubb och alla åldersgrupper.

Motionärerna föreslår att:
Alingsås kommun senast 2020 återupptar tidigare tradition att uppvakta Svenska
mästare (och högre) enligt ovan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 oktober, § 170 att remittera motionen till
kommunledningskontoret för beredning.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 6 april 2020 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:

Dåvarande kultur- och fritidsnämnden beslutade den 25 november 2016, § 68, att återuppta
uppvaktning av vinnare vid större mästerskap och att förvaltningen fick i uppdrag att ta fram
riktlinjer för uppvaktningen. Regelverket anger bland annat följande:

Personen eller laget ska vara medlem i förening med säte i Alingsås kommun och föreningen
ska vara medlem i något av Riksidrottsförbundets medlemsförbund.
Personen eller laget ska ha genomfört en idrottsprestation på SM-, EM-, VM- eller OStävlingar för seniorer med första till tredjeplacering som resultat.
Föreningarna ska själva nominera sina medlemmar till kultur- och fritidsförvaltningen via
kultur- och utbildnings nämndens e-post funktionslåda.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2020-09-07

KS § 122, forts
Nominering ska ske senast den 31 december avseende idrottsprestation under kalenderåret.
Förvaltningen ska vid två tillfällen under året informera allmänheten och föreningarna om
denna möjlighet. Avdelningen ”Anläggning och fritid” handlägger ansökningarna och
ansvarar för att upprätta information till allmänhet och föreningslivet.
Uppvaktning sker genom utdelning av blomma och någon typ av minnesgåva vid någon av
på nämndens sammanträde under januari-mars. Uppvaktningen uppmärksammas också
genom pressmeddelande samt kommuniceras på kommunens hemsida.

Då kultur- och utbildningsnämnden erbjuder uppvaktning av vinnare vid större mästerskap i
enlighet med motionärernas intentioner bedömer kommunledningskontoret att motionen ska
anses besvarad.
Arbetsutskottet har den 26 augusti 2020, § 118 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
1. Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kultur- och utbildningsnämnden ser över riktlinjerna i syfte
att förenkla dess tillämpning, bredda målgruppen och höja uppvaktningens status.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen anses besvarad.

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-04-06
Anthon Gustafsson

Kommunstyrelsen

2019.528 KS

Svar på motion om att återinföra uppvaktning av SMvinnare - Pär-Göran Björkman (S), Birgitta Larsson (S) och
Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning
Pär-Göran Björkman (S), Birgitta Larsson (S) och Simon Waern (S) har till
kommunfullmäktige den 4 september 2019, § 155 lämnat en motion om att återinföra
uppvaktning av SM-vinnare. Motionärerna framför bland annat att Alingsås
kommun tidigare under ett antal perioder, har uppvaktat SM-vinnare det har då gällt personer
som tävlat för en alingsåsklubb och alla åldersgrupper.
Motionärerna föreslår att:
Alingsås kommun senast 2020 återupptar tidigare tradition att uppvakta Svenska mästare
(och högre) enligt ovan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 oktober, § 170 att remittera motionen till
kommunledningskontoret för beredning.

Förvaltningens yttrande
Dåvarande kultur- och fritidsnämnden beslutade den 25 november 2016, § 68, att återuppta
uppvaktning av vinnare vid större mästerskap och att förvaltningen fick i uppdrag att ta fram
riktlinjer för uppvaktningen. Regelverket anger bland annat följande:







Personen eller laget ska vara medlem i förening med säte i Alingsås kommun och
föreningen ska vara medlem i något av Riksidrottsförbundets medlemsförbund.
Personen eller laget ska ha genomfört en idrottsprestation på SM-, EM-, VM- eller
OS-tävlingar för seniorer med första till tredjeplacering som resultat.
Föreningarna ska själva nominera sina medlemmar till kultur- och fritidsförvaltningen
via e-post: kultur.utbildning@alingsas.se
Nominering ska ske senast den 31 december avseende idrottsprestation under
kalenderåret.
Förvaltningen ska vid två tillfällen under året informera allmänheten och föreningarna
om denna möjlighet. Avdelningen ”Anläggning och fritid” handlägger ansökningarna
och ansvarar för att upprätta information till allmänhet och föreningslivet.
Uppvaktning sker genom utdelning av blomma och någon typ av minnesgåva vid
någon av på nämndens sammanträde under januari-mars. Uppvaktningen
uppmärksammas också genom pressmeddelande samt kommuniceras på
kommunens hemsida.

Då kultur- och utbildningsnämnden erbjuder uppvaktning av vinnare vid större mästerskap i
enlighet med motionärernas intentioner bedömer kommunledningskontoret att motionen ska
anses besvarad.
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Ekonomisk bedömning
Ärendet innebär inga kostnader för verksamheten
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Cecilia Knutsson
Stabschef

Anthon Gustafsson
Kanslistrateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-04-28
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-09-04

§ 155 2019.528 KS

Motion om att återinföra uppvaktning av SM-vinnare - Pär-Göran
Björkman (S), Birgitta Larsson (S) och Simon Waern (S), ny motion
Ärendebeskrivning
Pär-Göran Björkman (S), Birgitta Larsson (S) och Simon Waern (S) lämnar en motion med
förslag om uppvaktning av SM-vinnare. Motionärerna framför bland annat att Alingsås
kommun tidigare under ett antal perioder, har uppvaktat SM-vinnare det har då gällt personer
som tävlat för en alingsåsklubb och alla åldersgrupper.
Motionärerna föreslår att:
Alingsås kommun senast 2020 återupptar tidigare tradition att uppvakta Svenska mästare
(och högre) enligt ovan.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
KS

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Till Alingsås kommunfullmäktige

MOTION
Uppvaktning av SM-vinnare
Alingsås kommun har tidigare, under ett antal perioder,
uppvaktat SM-vinnare (och högre) en gång årligen. Dessa har
på olika sätt gjort PR för kommunen och de berörda har
uppskattat kommunens uppmärksamhet. Det har gällt
personer

som

tävlar

för

en

alingsåsklubb

och

alla

åldersgrupper. Vid stickprovskontroller av andra kommuner så
finns det ingen som inte på något sätt premierar sina vinnare.
Senaste

riktlinjerna

för

premiering

av

SM-vinnare

behandlades av Kultur- och fritidsnämnden den 9 december
2003. De senaste åren har någon uppvaktning ej skett.
Vi föreslår därför att:
Alingsås kommun senast 2020 återupptar tidigare tradition att
uppvakta Svenska mästare (och högre) enligt ovan.

Alingsås 2019-08-12

Sida 84 av 177

P-G Björkman (S) Birgitta Larsson (S) Simon Waern (S)
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Svar på motion om
hälsosamtal för alla
kommunens 16-åringar Josefine Werner Alm (S),
Björn Wallin Salthammer
(S) och Simon Waern (S)
11
2019.770 KS
Sida 86 av 177

Sida 87 av 177

Kommunstyrelsen
Protokoll
2020-09-07

§ 123 2019.770 KS

Svar på motion om hälsosamtal för alla kommunens 16-åringar - Josefine
Werner Alm (S), Björn Wallin Salthammer (S) och Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning
Josefine Werner Alm (S), Björn Wallin Salthammer (S) och Simon Waern (S) har till
kommunfullmäktige den 11 december 2019, § 257 lämnat en motion om hälsosamtal för alla
kommunens 16-åringar.
Motionärerna föreslår följande:
De 16-åringar som skrivs in i det kommunala aktivitetsansvaret ska få rätt till hälsosamtal
som övriga 16-åringar som går gymnasium i Alingsås kommun.
Kommunfullmäktige beslutade den 11 december 2019, § 257 att lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 januari
2020, § 22 att remittera motionen till kultur- och utbildningsnämnden för beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 24 april 2020 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Kultur- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 18 mars 2020, § 18, med beslutet
att motionen tillstyrks, förutsatt att extra resurser tillkommer uppdraget. Kultur- och
utbildningsnämnden anser att hälsosamtal bör erbjudas till ungdomar inom det kommunala
aktivitetsansvaret om ungdomarna så önskar. För att kunna genomföra hälsosamtal för
denna grupp krävs en utökning av personalresurser motsvarande en skolsköterska om 40
procent, vilket motsvarar en kostnad om 250 tkr per år.
Vid kontakt med kultur- och utbildningsnämnden framgår att det i nuläget är totalt är
124 ungdomar inskrivna i det kommunala aktivitetsansvaret. I nuläget är 88 av de 124
ungdomarna i sysselsättning och behöver inget aktivt stöd från förvaltningen, men följs upp i
täta intervaller eftersom de snabbt kan förlora sin sysselsättning. Förvaltningen arbetar mer
aktivt med 36 ungdomar.
De åtgärder som kultur- och utbildningsförvaltningen vidtar inom ramen för kommunens
aktivitetsansvar är att löpande identifiera, hålla sig informerad om samt kontakta de
ungdomar som tillhör målgruppen. De ungdomar som är inskrivna i kommunens
aktivitetsansvar erbjuds lämpliga åtgärder utifrån ungdomens behov. Åtgärderna ska i första
hand syfta till att ungdomen återtar eller påbörjar studier på gymnasial nivå. Förvaltningen
arbetar också förebyggande med trygga övergångar från årskurs 9 till gymnasiet.
Kommunledningskontoret ser positivt på motionärernas intentioner, men gör bedömningen
att extra medel inte kan tillföras kultur- och utbildningsnämnden för utökning av
personalresurs i nuläget. Kommunledningskontoret föreslår därmed att motionen ska avslås.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2020-09-07

KS § 123, forts
Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
Arbetsutskottet har den 26 augusti 2020, § 119 lämnat följande förslag till beslut:
1. Motionen bifalls.
2. Finansiering av eventuell utökning av personalresurs skall hanteras inom kultur- och
utbildningsnämndens fastställda budgetram.
Förslag till beslut på sammanträdet
Boris Jernskiegg (SD) och Lady France Mulumba (KD) föreslår att kommunledningskontorets
förslag om avslag till motionen bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Boris Jernskieggs och Lady France
Mulumbas ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla
arbetsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Motionen bifalls.
2. Finansiering av eventuell utökning av personalresurs skall hanteras inom kultur- och
utbildningsnämndens fastställda budgetram.

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-04-24
Jenny Hellsten
0322-61 61 39
2019.770 KS

Kommunstyrelsen

Svar på motion om hälsosamtal för alla kommunens 16åringar
Ärendebeskrivning
Josefine Werner Alm (S), Björn Wallin Salthammer (S) och Simon Waern (S) har till
kommunfullmäktige den 11 december 2019, § 257 lämnat en motion om hälsosamtal för alla
kommunens 16-åringar.
Motionärerna föreslår följande:
De 16-åringar som skrivs in i det kommunala aktivitetsansvaret ska få rätt till hälsosamtal
som övriga 16-åringar som går gymnasium i Alingsås kommun.
Kommunfullmäktige beslutade den 11 december 2019, § 257 att lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 januari
2020, § 22 att remittera motionen till kultur- och utbildningsnämnden för beredning.
Förvaltningens yttrande
Kultur- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 18 mars 2020, § 18, med beslutet
att motionen tillstyrks, förutsatt att extra resurser tillkommer uppdraget. Kultur- och
utbildningsnämnden anser att hälsosamtal bör erbjudas till ungdomar inom det kommunala
aktivitetsansvaret om ungdomarna så önskar. För att kunna genomföra hälsosamtal för
denna grupp krävs en utökning av personalresurser motsvarande en skolsköterska om 40
procent, vilket motsvarar en kostnad om 250 tkr per år.
Vid kontakt med kultur- och utbildningsnämnden framgår att det i nuläget är totalt är
124 ungdomar inskrivna i det kommunala aktivitetsansvaret. I nuläget är 88 av de 124
ungdomarna i sysselsättning och behöver inget aktivt stöd från förvaltningen, men följs upp i
täta intervaller eftersom de snabbt kan förlora sin sysselsättning. Förvaltningen arbetar mer
aktivt med 36 ungdomar.
De åtgärder som kultur- och utbildningsförvaltningen vidtar inom ramen för kommunens
aktivitetsansvar är att löpande identifiera, hålla sig informerad om samt kontakta de
ungdomar som tillhör målgruppen. De ungdomar som är inskrivna i kommunens
aktivitetsansvar erbjuds lämpliga åtgärder utifrån ungdomens behov. Åtgärderna ska i första
hand syfta till att ungdomen återtar eller påbörjar studier på gymnasial nivå. Förvaltningen
arbetar också förebyggande med trygga övergångar från årskurs 9 till gymnasiet.
Kommunledningskontoret ser positivt på motionärernas intentioner, men gör bedömningen
att extra medel inte kan tillföras kultur- och utbildningsnämnden för utökning av
personalresurs i nuläget. Kommunledningskontoret föreslår därmed att motionen ska avslås.
Ekonomisk bedömning
Kultur- och utbildningsnämnden bedömer att en utökning av personalresurser motsvarande
en skolsköterska om 40 procent, det vill säga ca 250 tkr per år, kommer att krävas för att
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kunna genomföra hälsosamtal för ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret. Kostnaden
är beräknad på antalet inskrivna ungdomar i dag, och att hälsosamtalen skulle innebära flera
uppföljningssamtal per individ.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Beslutet ska skickas till
Kultur- och utbildningsnämnden

Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-04-27
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Kultur- och
utbildningsnämnden
Protokoll
2020-03-18

§ 18 2020.047 KUN

Motionssvar: hälsosamtal för alla kommunens 16-åringar
Ärendebeskrivning
Josefine Werner Alm (S), Björn Wallin Salthammer (S) och Simon Waern (S) har till
kommunfullmäktige den 11 december 2019, § 257 lämnat en motion om hälsosamtal för alla
kommunens 16-åringar. Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 22 januari, § 22 behandlat
ärendet och beslutat att lämna motionen till kultur- och utbildningsnämnden för beredning.
Motionärerna anger att 16-åringar som börjar gymnasiet har rätt till hälsosamtal via
elevhälsan. De ungdomar som inte påbörjar eller gör avbrott i gymnasiestudier faller under
det så kallade kommunala aktivitetsansvaret. Denna grupp ingår inte i satsningen om att få
hälsosamtal då de inte är inskrivna elever på gymnasiet. Enligt motionärerna finns det dock
ett behov av att just denna grupp behöver ett hälsosamtal då den psykosociala ohälsan är
vanlig här. Mot bakgrund av detta vill motionärerna att de 16-åringar som skrivs in i det
kommunala aktivitetsansvaret också ska få rätt till hälsosamtal likt övriga 16-åringar som går
gymnasium i Alingsås kommun.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 5 mars angett följande:
Enligt skollagen ska det finnas en elevhälsa i gymnasieskolan (skollag 2 kap 25 §) och
gymnasielever ska erbjudas minst ett hälsobesök som innefattar en allmän hälsokontroll (27
§). Genom elevhälsans regi genomförs också hälsosamtal med gymnasiets elever.
Förvaltningen anser att detta hälsosamtal också bör erbjudas till ungdomar inom det
kommunala aktivitetsansvaret om ungdomarna så önskar. För att kunna genomföra sådana
hälsosamtal krävs en utökning av personalresurser motsvarande en skolsköterska om 40 %
vilket motsvarar en kostnad om 250 tkr.
Beslut
Nämnden tillstyrker motionen i det fall extra resurser tillkommer uppdraget.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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2020-01-22

§ 22 2019.770 KS

Motion till Alingsås kommunfullmäktige om hälsosamtal för alla
kommunens 16-åringar - Josefine Werner Alm (S), Björn Wallin
Salthammer (S) och Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning
Josefine Werner Alm (S), Björn Wallin Salthammer (S) och Simon Waern (S) har till
kommunfullmäktige den 11 december 2019, § 257 lämnat en motion om hälsotal för alla
kommunens 16-åringar.
Motionärerna föreslår följande:
De 16-åringar som skrivs in i det kommunala aktivitetsansvaret ska få rätt till hälsosamtal
som övriga 16-åringar som går gymnasium i Alingsås kommun.
Kommunfullmäktige beslutade att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Motionen lämnas till kultur- och utbildningsnämnden för beredning.
Expedieras till
Exp: KUN

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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§ 257 2019.770 KS

Motion till Alingsås kommunfullmäktige om hälsosamtal för alla
kommunens 16-åringar - Josefine Werner Alm (S), Björn Wallin
Salthammer (S) och Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning
Josefine Werner Alm (S), Björn Wallin Salthammer (S) och Simon Waern (S) lämnar en
motion om hälsotal för alla kommunens 16-åringar.
Motionärerna föreslår följande:
De 16-åringar som skrivs in i det kommunala aktivitetsansvaret ska få rätt till hälsosamtal
som övriga 16-åringar som går gymnasium i Alingsås kommun.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Expedieras till
Exp: KS

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Motion till Alingsås kommunfullmäktige om hälsosamtal för alla
kommunens 16-åringar
I Sverige har alla 16-åringar som börjar gymnasium rätt till hälsosamtal.
De ungdomar som aldrig påbörjar eller gör ett avbrott faller under
kommunala aktivitetsansvaret. Dessa ungdomar ingår inte då i den
nationella satsningen på hälsosamtal, men behöver kanske det allra
mest för att den psykosociala ohälsan är vanlig. I Alingsås kommun
ligger det kommunala aktivitetsansvaret som heter Dinväg inunder
kultur- och utbildningsförvaltningen. Dinväg har i dagsläget ett bra
samarbete

med

elevhälsan

på

Alströmergymnasiet

samt

Yrkesgymnasiets ledning.
Socialdemokraterna vill att alla 16-åringar ska ha rätt till hälsosamtal i
Alingsås kommun.
Vi föreslår därför:
- Att de 16 åringar som skrivs in i det kommunala aktivitetsansvaret
ska få rätt till hälsosamtal som övriga 16-åringar som går
gymnasium i Alingsås kommun.

Alingsås den 9 december 2019
Josefine Werner Alm (S)

Björn Wallin Salthammer (S)
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Simon Waern (S)
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Förändring av egenavgifter
vid färdtjänstresor
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2020-09-07

§ 118 2020.233 KS

Förändring av egenavgifter vid färdtjänstresor
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun ansvarar för att anordna färdtjänst. Den egenavgift som resenärer betalar
för färdtjänstresor baseras på Västtrafiks kollektivtrafiktaxa (baspris). Med anledning av den
nya zonindelningen i regionen upphör Västtrafiks beräkning av kollektivtrafiktaxan, vilket
innebär att kommunen ska besluta om egenavgifter. Vård- och omsorgsnämnden beslutade
den 12 maj 2020, § 32, att föreslå kommunfullmäktige att behålla nuvarande egenavgifter
med tillägg av en årlig indexuppräkning.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 30 juni 2020 lämnat följande yttrande:
Alingsås kommun beslutar om de egenavgifter som tas ut för den färdtjänst som erbjuds av
kommunen. Nuvarande egenavgifter baseras på Västtrafiks kollektivtrafiktaxa (baspris) med
ett påslag om 50 procent. Med anledning av Västtrafiks nya zonstruktur som träder i kraft
november 2020 upphör Västtrafik med beräkningen av kollektivtrafiktaxan. Mot denna
bakgrund ska kommunen besluta om egenavgifterna för färdtjänstresor.
En arbetsgrupp (Framtidsgruppen) har tillsatts med handläggare från kommuner i regionen
samt representanter från Västtrafik. Arbetet har bland annat syftat till att enas om en ny
avgiftsmodell. Till vård- och omsorgsnämnden har två förslag presenterats. Det ena förslaget
är framtaget av arbetsgruppen och det andra förslaget baseras på kommunens befintliga
egenavgifter. Med de två förslagen följer olika effekter som beror på förslagens konstruktion,
vart resenären bor samt resmönster.
Förslag ett är en avståndsbaserad egenavgift som har tagits fram av Framtidsgruppen. Vårdoch omsorgsförvaltningen har tagit fram ett underlag med en beskrivning av avgiftsstrukturen
och en jämförelse mellan de två förslagen baserat på olika resealternativ. Förslaget består
av en startavgift om 50 kronor inom 0-10 km. Vidare tillkommer 3 kronor per kilometer för
den del som överstiger kilometerspannet för startavgiften. Kommunen kan besluta om
procentuellt påslag eller avdrag för både startavgiften och kilometeravgiften. För resor inom
kommunen kan förslag ett leda till både högre och lägre avgifter, beroende på avstånd. Som
exempel blir avgiften högre för en resa mellan Sollebrunn och centrum eftersom den ökar
från 78 kronor med befintlig avgiftsstruktur till 104 kronor med Framtidsgruppens förslag.
Underlaget visar att avgiften även kan bli lägre för längre resor utanför kommunen. Eftersom
egenavgiften för resor utanför kommunen kan bli lägre med förslaget ser vård- och
omsorgsförvaltningen att lägre avgifter för längre resor kan öka kommunens kostnad till
Västtrafik som utförare.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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2020-09-07

KS § 118, forts
Förslag två är kommunens befintliga egenavgift för färdtjänst som redovisas i bilaga till
ärendet. För resor inom kommunen är förslag två mer enhetlig för resenärer eftersom det
baseras på resor inom Alingsås tätort eller Alingsås övrigt. Egenavgiften baseras på
kontantpris för en enkelbiljett inom respektive zon med ett påslag om 50 procent. Förslaget
innebär att egenavgifterna kan räknas upp varje år med en indexkorg bestående av fyra
viktade index som beskrivs i bilaga till ärendet. Kommunledningskontoret föreslår att
nuvarande egenavgifter behålls och årligen justeras med en uppräkning genom indexkorgen,
vilket är i linje med vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut.
Med anledning av den nya zonstrukturen har Göteborgsregionen (GR) behandlat frågan
genom det Delregionala kollektivtrafikrådet (DKR). DKR har gett Göteborgsregionens
kollektivtrafiknätverk i uppdrag att ta fram en nulägesbild av reseområde, antal resor, taxa
och servicenivåer samt att utifrån nulägesbilden utreda förutsättningarna för en ökad
harmonisering av färdtjänst i Göteborgsregionen. Kommunledningskontoret har varit i kontakt
med GR och informerats om att arbetet påbörjas under året.
Arbetsutskottet beslutade den 12 augusti 2020, § 100 att låta ärendet utgå. Arbetsutskottet
har behandlat ärendet den 26 augusti 2020, § 113.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Förslag om att behålla nuvarande egenavgifter för färdtjänst godkänns.
2. Vård- och omsorgsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta om att höja
egenavgifterna enligt den indexkorg som framgår av nämndens beslut.

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-06-30
Markus Johanen

Kommunstyrelsen

2020.233 KS

Förändring av egenavgifter vid färdtjänstresor
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun ansvarar för att anordna färdtjänst. Den egenavgift som resenärer betalar
för färdtjänstresor baseras på Västtrafiks kollektivtrafiktaxa (baspris). Med anledning av den
nya zonindelningen i regionen upphör Västtrafiks beräkning av kollektivtrafiktaxan, vilket
innebär att kommunen ska besluta om egenavgifter. Vård- och omsorgsnämnden beslutade
den 12 maj 2020, § 32, att föreslå kommunfullmäktige att behålla nuvarande egenavgifter
med tillägg av en årlig indexuppräkning.
Förvaltningens yttrande
Alingsås kommun beslutar om de egenavgifter som tas ut för den färdtjänst som erbjuds av
kommunen. Nuvarande egenavgifter baseras på Västtrafiks kollektivtrafiktaxa (baspris) med
ett påslag om 50 procent. Med anledning av Västtrafiks nya zonstruktur som träder i kraft
november 2020 upphör Västtrafik med beräkningen av kollektivtrafiktaxan. Mot denna
bakgrund ska kommunen besluta om egenavgifterna för färdtjänstresor.
En arbetsgrupp (Framtidsgruppen) har tillsatts med handläggare från kommuner i regionen
samt representanter från Västtrafik. Arbetet har bland annat syftat till att enas om en ny
avgiftsmodell. Till vård- och omsorgsnämnden har två förslag presenterats. Det ena förslaget
är framtaget av arbetsgruppen och det andra förslaget baseras på kommunens befintliga
egenavgifter. Med de två förslagen följer olika effekter som beror på förslagens konstruktion,
vart resenären bor samt resmönster.
Förslag ett är en avståndsbaserad egenavgift som har tagits fram av Framtidsgruppen. Vårdoch omsorgsförvaltningen har tagit fram ett underlag med en beskrivning av avgiftsstrukturen
och en jämförelse mellan de två förslagen baserat på olika resealternativ. Förslaget består
av en startavgift om 50 kronor inom 0-10 km. Vidare tillkommer 3 kronor per kilometer för
den del som överstiger kilometerspannet för startavgiften. Kommunen kan besluta om
procentuellt påslag eller avdrag för både startavgiften och kilometeravgiften. För resor inom
kommunen kan förslag ett leda till både högre och lägre avgifter, beroende på avstånd. Som
exempel blir avgiften högre för en resa mellan Sollebrunn och centrum eftersom den ökar
från 78 kronor med befintlig avgiftsstruktur till 104 kronor med Framtidsgruppens förslag.
Underlaget visar att avgiften även kan bli lägre för längre resor utanför kommunen. Eftersom
egenavgiften för resor utanför kommunen kan bli lägre med förslaget ser vård- och
omsorgsförvaltningen att lägre avgifter för längre resor kan öka kommunens kostnad till
Västtrafik som utförare.
Förslag två är kommunens befintliga egenavgift för färdtjänst som redovisas i bilaga till
ärendet. För resor inom kommunen är förslag två mer enhetlig för resenärer eftersom det
baseras på resor inom Alingsås tätort eller Alingsås övrigt. Egenavgiften baseras på
kontantpris för en enkelbiljett inom respektive zon med ett påslag om 50 procent. Förslaget
innebär att egenavgifterna kan räknas upp varje år med en indexkorg bestående av fyra
viktade index som beskrivs i bilaga till ärendet. Kommunledningskontoret föreslår att
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nuvarande egenavgifter behålls och årligen justeras med en uppräkning genom indexkorgen,
vilket är i linje med vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut.
Med anledning av den nya zonstrukturen har Göteborgsregionen (GR) behandlat frågan
genom det Delregionala kollektivtrafikrådet (DKR). DKR har gett Göteborgsregionens
kollektivtrafiknätverk i uppdrag att ta fram en nulägesbild av reseområde, antal resor, taxa
och servicenivåer samt att utifrån nulägesbilden utreda förutsättningarna för en ökad
harmonisering av färdtjänst i Göteborgsregionen. Kommunledningskontoret har varit i kontakt
med GR och informerats om att arbetet påbörjas under året.
Ekonomisk bedömning
Med befintlig avgiftsmodell (förslag två) följer ingen påverkan utöver den årliga
indexuppräkningen.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Förslag om att behålla nuvarande egenavgifter för färdtjänst godkänns.
Vård- och omsorgsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta om att höja
egenavgifterna enligt den indexkorg som framgår av nämndens beslut.

Beslutet ska skickas till
VON

Simon Lindau
Ekonomichef

Markus Johanen
Controller

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-06-30
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Vård- och
omsorgsnämnden
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2020-05-12

§ 32 2020.150 VON

Egenavgift vid färdtjänstresor
Ärendebeskrivning
Kommunens uppdrag
Kommunens uppdrag framgår av Lag (1997:736) om färdtjänst.
3 § Varje kommun ansvarar, såvitt gäller kommuninvånarna, för att färdtjänst av god kvalitet
anordnas inom kommunen och, om det finns särskilda skäl, mellan kommunen och en annan
kommun. En kommun får för sina kommuninvånare anordna färdtjänst också i eller mellan
andra kommuner.
Den kostnad resenären betalar för sina färdtjänstresor kallas egenavgift. Egenavgiften vid
färdtjänstresa grundar sig på Västtrafik AB:s kollektivtrafiktaxa (baspris) med ett påslag om
50 procent. I dag är egenavgiften 55 kr i Alingsås tätort och 78 kr i Alingsås övrigt.
Kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen har beslutat om att inrätta tre zoner i den
allmänna kollektivtrafiken med start November 2020. Beräkningen av baspris kommer i och
med ändringen till tre zoner att försvinna. I Västra Götalandsregionen finns idag 49 zoner.
Inom färdtjänsten är varje kommun en avgiftszon och varje kommun fattar beslut om egna
färdtjänstavgifter. Färdtjänstlagens grund är att tillhandahålla resor inom den egna
kommunen.
Om Alingsås kommun fortsätter att följa Kollektivtrafiknämndens beslut om att införa tre
zoner innebär det att en färdtjänstresa på fem kilometer och som passerar två zoner blir
dyrare än en resa på 120 kilometer som inte passerar någon zongräns. För kommunen kan
det innebära en ökad kostnad till följd av att resenären väljer långa resor framför korta resor.
Kommunen kommer då att få högre transportkostnad till Västtrafik och mindre intäkt av
egenavgifter till kommunen.
Beredning
För att arbeta för en samordning av färdtjänstavgifter mellan kommunerna har en
arbetsgrupp tillsatts, Framtidsgruppen. Den består av handläggare från olika kommuner i
regionen samt representanter från Västtrafik. Framtidsgruppens syfte och mål har bland
annat varit att enas om ny avgiftsmodell samt beskriva konsekvenser hur förändringen av
egenavgifter kommer att fungera i och med Västtrafiks övergång till tre zoner november
2020.
Kommunen beslutar vilken avgift som ska tas ut av resenären vid färdtjänstresa, en så kallad
egenavgift. Inom den allmänna kollektivtrafiken är Göteborg navet då det är samlingspunkt
för Västra Götalandsregionen. Varje kommun är ansvarig för att tillhandahålla färdtjänst för
sina invånare. Två förslag på avgiftsmodell är framtagna och beroende på vilken modell
kommunen väljer kommer kostnaden både för kommunen och resenären att skilja sig åt
beroende på vart resenären bor och vilket resmönster resenären har. Kollektivtrafiknämnden
har inte i sitt beslut tagit hänsyn till detta vid beräkning av färdtjänstresor.
Förslag
Utdragsbestyrkande
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Förslag ett:
Framtidsgruppens förslag är att införa avståndsbaserade egenavgifter (se bilaga 1).
Förslaget kan innebära att längre resor blir billigare än tidigare och korta resor i vissa fall blir
dyrare. Resenärer som bor i utkanten av kommunen till exempel Sollebrunn (se bilaga 1)
vars egenavgift i befintlig mall är 78 kr, gällande resor in till Alingsås centrum. Enligt förslag
kommer samma resa kosta 104 kr. Framtidsgruppens förslag främjar längre resor istället för
korta resor, vilket inte gynnar kommunens ekonomi och miljö.
Förslag två:
Nuvarande system för egenavgiftsberäkningen (se bilaga 2) innebär att resor inom
kommunen främjas. Egenavgiften blir högre då man reser utanför kommungränsen.
Förvaltningen ska värna om kommunens invånare och kommunens lokala serviceutbud samt
om vår miljö genom att inte uppmuntra längre resor. Nuvarande avgiftssystem innebär att
egenavgift baseras på kontantpris för en enkelbiljett inom respektive zon, plus påslag med
50 procent. Avgiften räknas upp med index årligen. Eftersom egenavgiften består av olika
delar föreslår förvaltningen en uppräkning enligt nedan. Uppräkningsmodellen har tidigare
använts av Västtrafik.
Andel
Indextyp
%
LCI Labour Cost Index för arbetare (preliminärt),
privat sektor (LCI arb) efter näringsgren SNI 2007,
Personal
B-S samtliga branscher exkl. jordbruk,
60%
förvärvsarbete i hushåll, internationella
organisationer
Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI), efter
Fordon
produktgrupp SPIN 2007, 29-30 exkl. 29.31, 30.1 & 15%
30.4 Transportmedel utom fartyg och båtar
PPI, Prisindex i producent- och importled, Prisindex
Drivmedel
15%
för dieselolja
Konsumentprisindex KPI
10%

Beslut
Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige att behålla nuvarande
egenavgifter enligt förslag två (se bilaga 2) med uppräkning årligen enligt index enligt
ovanstående tabell.
Expedieras till
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Kostnad för färdtjänstresan from 2019-01-06, enkelresa i Alingsås
Alingsås tätort

Vuxen

Nattaxa

Ungdom

Nattaxa

55 kronor

85 kronor

41 kronor

71 kronor

108 kronor

58 kronor

88 kronor

Alingsås övrigt 78 kronor

Kostnad för färdtjänstresan from 2019-01-06, enkelresa övriga kommuner
(resa från samt till Alingsås) med reservation för ev. ändringar
Kommun

Pris

Nattaxa

Ale

133 kronor

163 kronor

Bengtsfors

297 kronor

327 kronor

Bollebygd

133 kronor

163 kronor

Borås

187 kronor

217 kronor

Dals Ed

297 kronor

327 kronor

Essunga

133 kronor

163 kronor

Falköping

242 kronor

272 kronor

Färgelanda

242 kronor

272 kronor

Grästorp

187 kronor

217 kronor

Gullspång

373 kronor

403 kronor

Göteborg

187 kronor

217 kronor

Götene

297 kronor

327 kronor

Herrljunga

187 kronor

217 kronor

Hjo

351 kronor

381 kronor

Härryda

187 kronor

217 kronor

Karlsborg

373 kronor

403 kronor

Kungsbacka

242 kronor

272 kronor

Kungälv

187 kronor

217 kronor

Lerum

133 kronor

163 kronor

Lidköping

242 kronor

272 kronor

Lilla Edet

187 kronor

217 kronor

Lysekil

297 kronor

327 kronor

Mariestad

351 kronor

381 kronor

Mark

187 kronor

217 kronor

Mellerud

242 kronor

272 kronor

Munkedal

297 kronor

327 kronor

Mölndal

242 kronor

272 kronor

Orust

297 kronor

327 kronor

Partille

187 kronor

217 kronor
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Kommun

Pris

Nattaxa

Skara

242 kronor

272 kronor

Skövde

297 kronor

327 kronor

Sotenäs

351 kronor

381 kronor

Stenungsund

242 kronor

272 kronor

Strömstad

351 kronor

403 kronor

Svenljunga

242 kronor

272 kronor

Tanum

351 kronor

381 kronor

Tibro

351 kronor

381 kronor

Tidaholm

297 kronor

327 kronor

Tjörn

242 kronor

272 kronor

Tranemo

242 kronor

272 kronor

Trollhättan

133 kronor

163 kronor

Töreboda

351 kronor

381 kronor

Uddevalla

242 kronor

272 kronor

Ulricehamn

242 kronor

272 kronor

Vara

187 kronor

217 kronor

Vårgårda

133 kronor

163 kronor

Vänersborg

187 kronor

217 kronor

Åmål

297 kronor

327 kronor

Öckerö

242 kronor

272 kronor

Beställningscentralen telefon 020-91 90 90 kan ge vidare upplysning om taxa för
barn/ungdom samt nattaxa vid resa till övriga kommuner.

2015-02-01 L. Carlson
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Bilaga 1
Framtidsgruppens förslag
Startavgift 0-10 km: 50 kr
Avgift per kilometer(>=11km): 3 kr
Kommunen kan besluta om procentuellt påslag/avdrag för startavgiften respektive
kilometeravgiften. Förändring av startavgifterna (50 kr respektive 3 kr) görs med den
genomsnittliga förändringen av biljettpriserna för allmän kollektivtrafik.
Jämförelse av egenavgifter för de vanligaste resorna.
Inom kommunen
Resa

Avstånd

Förslag

Befintlig

Centrum-Långared

18km

74kr

78kr

Centrum-Ödenäs

17km

71kr

78kr

Centrum-Sollebrunn

28km

104kr

78kr

Centrum-Ingared C

12km

56kr

78kr

Centrum-Göteborg C

50km

170kr

187kr

Centrum-Vårgårda C

22km

86kr

133kr

Centrum-Lerum C

27km

101kr

133kr

Centrum-Borås C

39km

137kr

187kr

Utanför kommunen
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Komplettering av taxa för
handläggning av
trafikanordningsplaner och
grävtillstånd vid utnyttjande
av kommunal gatumiljö
13
2019.799 KS
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2020-09-07

§ 119 2019.799 KS

Taxa för handläggning av trafikanordningsplaner och grävtillstånd vid
utnyttjande av kommunal gatumiljö
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 27 maj 2020, § 56, taxa för upplåtelse av offentlig plats samt
taxa för handläggning av trafikanordningsplatser och grävtillstånd. Beslutet att anta taxan
innebar bland annat att punkt D1 och D2 skulle lyftas ur taxa för upplåtelse av offentlig plats
och hanteras tillsammans med ny taxa för handläggning av trafikanordningsplaner och
grävtillstånd. I beslutsunderlaget av taxa för handläggning av trafikanordningsplatser och
grävtillstånd saknades punkt D2; avstängningar.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 augusti 2020 framfört följande:
Kommunfullmäktige behöver därmed anta rätt version av taxa för handläggning av
trafikanordningsplaner och grävtillstånd vid utnyttjande av kommunal gatumiljö.
Beslutsgång
Vid dagens sammanträde enas kommunstyrelsen om att följande redaktionella ändring skrivs
in i taxan under ”Inledande bestämmelser”:
Denna taxa gäller för handläggning av trafikanordningsplaner och grävtillstånd, dock inte
byggnadsställningar.
Uppställande av byggnadsställning kräver trafikanordningsplan, avgiften ingår inte i denna
taxa utan i ”Taxa för upplåtelse av offentlig plats”.

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Taxa för handläggning av trafikanordningsplaner och grävtillstånd vid utnyttjande av
kommunal gatumiljö antas.

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida108
1 avav1177

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-08-13
Jennie Andersson
0322-61 67 45
2019.799 KS

Kommunstyrelsen

Komplettering av antagen taxa för handläggning av
trafikanordningsplatser och grävtillstånd vid utnyttjande av
kommunal gatumiljö
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 27 maj 2020, § 56, taxa för upplåtelse av offentlig plats samt
taxa för handläggning av trafikanordningsplatser och grävtillstånd. Beslutet att anta taxan
innebar bland annat att punkt D1 och D2 skulle lyftas ur taxa för upplåtelse av offentlig plats
och hanteras tillsammans med ny taxa för handläggning av trafikanordningsplaner och
grävtillstånd. I beslutsunderlaget av taxa för handläggning av trafikanordningsplatser och
grävtillstånd saknades punkt D2; avstängningar.
Kommunfullmäktige behöver därmed anta rätt version av taxa för handläggning av
trafikanordningsplaner och grävtillstånd vid utnyttjande av kommunal gatumiljö.
Ekonomisk bedömning
Kompletteringen innebär inga nya ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Taxa för handläggning av trafikanordningsplaner och grävtillstånd vid utnyttjande av
kommunal gatumiljö antas.

Beslutet ska skickas till
SBN

Jenny Perslow
Tillväxt- och exploateringschef

Jennie Andersson
Exploateringsingenjör

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-08-14
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Taxa för handläggning av trafikanordningsplaner och grävtillstånd
i Alingsås kommun vid utnyttjande av kommunal gatumiljö
(Redaktionell ändring av rubrik 2020-04-23, tillägg av texten "vid
utnyttjande av kommunal gatumiljö").
(Redaktionell ändring av inledande bestämmelser 2020-09-18,
tillägg av texten "dock inte byggnadsställningar. Uppställande
av byggnadsställning kräver trafikanordningsplan, avgiften ingår
inte i denna taxa utan i ”Taxa för upplåtelse av offentlig plats").
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Inledande bestämmelser
Denna taxa gäller för handläggning av trafikanordningsplaner och grävtillstånd,
dock inte byggnadsställningar.
Uppställande av byggnadsställning kräver trafikanordningsplan, avgiften ingår inte
i denna taxa utan i ”Taxa för upplåtelse av offentlig plats”.
Kommunen har rätt att ta ut avgift för prövning av schakttillstånd och prövning av
trafikanordningsplaner för arbete på offentlig gatumark och annan offentlig plats.
Den som har fått tillstånd, nämns nedan som utföraren eller entreprenören, att
utföra ett arbete på offentlig gatumark och annan offentlig plats är skyldig att följa
nedanstående regler. Intentionen med bestämmelserna är att arbeten som utförs
på offentlig gatumark och annan offentlig plats ska planeras väl, genomföras på ett
säkert sätt under kortaste möjliga tid med minsta möjliga påverkan och inte
medföra kommunen kostnader. Som stöd i detta gör Alingsås kommun kontroller
av arbeten på offentlig gatu- och platsmark.
-

Utföraren ska hålla området i välordnat skick.

-

Gång-, cykel- och körbanor och annan offentlig plats i anslutning till
arbetsplatsen och andra närliggande områden ska utan undantag hållas
framkomliga och riskfria.

-

Varje dag ska ovan nämnda platser rengöras från material och skräp som
kan hänföras till pågående arbete efter arbetstidens slut.

-

Om vägmärken har tagits ner under arbetet ska dessa återställas senast
sista dagen då TA-planen gäller, annars kan utföraren debiteras för
kommunens merkostnader för att återställa dem.

-

Snöröjning och halkbekämpning ska skötas av utföraren under tiden för
tillstånd samt genomförande.

-

Om grävtillstånd saknas kan kommunen omedelbart stoppa arbetet och på
utförarens bekostnad utföra de rättelser som krävs.

-

Akuta arbeten, arbeten av sådan karaktär som inte kan planeras, ska
anmälas och tillståndssökas senast nästa arbetsdag. Innan akuta arbeten
inleds ska arbetsområdet spärras av på säkert sätt samt fotodokumenteras.
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-

Om utmärkningen inte överensstämmer med godkänd TA-plan eller om TAplan saknas kan kommunen omedelbart stoppa arbetet och på utförarens
bekostnad utföra de rättelser som krävs.

-

Ansvarig för arbetena, eller av denne utsedd ersättare, ska finnas och vara
nåbar alla dagar dygnet runt och kunna åtgärda eventuella fel omedelbart.

-

I samband med ansökan om grävtillstånd och i samband med ansökan om
godkänd TA-plan ska utföraren fotodokumentera området och delge
kommunen bilderna.

-

Innan arbetena inleds ska utföraren kalla kommunen till förbesiktning.

-

När arbetena är klara och platsen återställd ska utföraren kalla kommunen
till slutbesiktning.

-

Efter att kommunen godkänt arbetena i slutbesiktning inträder garantitid
enligt AB 04. Garantitiden är 5 år för entreprenörens arbete och 2 år för
material och varor (4 § 7). Det innebär att entreprenören ansvarar för fel
som framträder under garantitiden (5 § 5). Efter garantitiden ansvarar
entreprenören endast för väsentligt fel som uppstått på grund av
vårdslöshet (5 § 6).

-

Tillstånd och samråd. Innan arbetena inleds ska utföraren ha inhämtat
tillstånd från samtliga berörda myndigheter. Samråd med ledningsdragande
aktörer och andra verk som har anläggningar som berörs ska göras innan
arbetena startas. Samråd med kollektivtrafik och andra transportörer som
berörs ska göras innan arbetena startas. Samråd med andra aktörer,
exempelvis sådana som bedriver angränsande bygg- och
anläggningsarbeten ska göras innan arbetena startas.
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Avgifterna gäller från 1 mars 2020. Avgifterna justeras varje år mot
konsumentprisindex för oktober månad och avrundas till närmaste övre hundratal
kronor.
Avgifter
Tillstånd

Grävtillstånd, gäller sju dagar
Grävtillstånd, per ny påbörjad sjudagarsperiod
TA-plan, gäller sju dagar. Ej omledning, ej totalavstängning.
TA-plan, per ny påbörjad sjudagarsperiod
TA-plan, gäller sju dagar. Omledning och/eller totalavstängning.
TA-plan, omledning och/eller totalavstängning, per ny påbörjad
sjudagarsperiod
TA-plan, totalavstängning som kräver omledning av trafik,
lågtrafikerad gata i samband med exempelvis evenemang eller
upplag, per dag
TA-plan, totalavstängning som kräver omledning av trafik,
högtrafikerad gata samband med exempelvis evenemang eller
upplag, per dag
Avslag av ansökan om tillstånd

Avgift

5 000 kr
5 000 kr
5 000 kr
5 000 kr
20 000 kr
20 000 kr

2 000 kr/dag
5 000 kr/dag
1 000 kr

Tillstånd saknas eller är icke tillgängliga, viten

När grävtillstånd saknas
Om godkänt grävtillstånd ej finns tillgängligt på arbetsplatsen
När godkänd trafikanordningsplan (TA-plan) saknas
Om TA-planer ej finns tillgängliga på arbetsplatsen

20 000 kr
5 000 kr
20 000 kr
5 000 kr

Särskilda villkor
Om entreprenören inte uppfyller i tillstånd ställda särskilda villkor

5 000 kr/krav

Utmärkning
Om grundläggande vägmärken i godkänd TA-plan saknas, t.ex.
vägmärke A20, X1, X2, X3, C31, C2, C3 eller E11/E13, F25
saknas
När enstaka detaljer saknas eller är bristfälliga

10 000 kr
3 000 kr

Fysisk avstängning
När grundläggande avstängning inte är utförd, inte följer godkänd
TA-plan, eller arbetsområdet är farligt för trafikanter och personal
När enstaka detaljer saknas eller är bristfälliga
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20 000 kr
3 000 kr

Om godkänd TA-plan ej är tillämplig

20 000 kr
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Personal och arbetsområde
Om utmärkningsansvarig inte befinner sig på arbetsområdet eller är nåbar på en fast arbetsplats
Om personalen saknar godkänd utbildning eller visar tydlig
saknad av kompetens
Om personalen saknar varselkläder eller brister i varselklädseln
förekommer

Entreprenadområde

5 000 kr
3 000 kr
10 000 kr/ person

Avgift

Om mark tas i anspråk eller schakt sker utanför
entreprenadområdet

10 000 kr/
kalenderdag samt
åläggs att återställa
ytan enligt
kommunens
bedömning

Framkomlighet för trafikanter
Om det inte går att komma fram och eller det är farligt att ta sig
fram i trafikzonen
Om fordon eller maskiner som används för arbetet, där det klart
framgår av TA-planen att dessa skall rymmas innanför den
fysiska avstängningen, istället vistas i trafikzonen
Trafikanordningsmaterial kvarlämnat efter avslutat arbete
Åsidosättande av bestämmelser
Om utföraren bryter mot inledande bestämmelser. Exempelvis
platsen är inte framkomlig, ren och riskfri, snöröjning och
halkbekämpning brister, bilddokumentation har inte delgetts
kommunen, kallelse till förbesiktning och/eller slutbesiktning har
inte gjorts.
Åsidosättande av garantitid enligt AB 04 i inledande
bestämmelser.
Vid grovt åsidosättande av bestämmelser äger kommunen rätt att
stänga av ansvarig arbetsledare upp till 2 år vad gäller arbete i
eller vid gång-, cykel- och körbanor och annan offentlig plats
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20 000 kr
5 000 kr
5 000 kr
10 000 kr

30 000 kr

Revidering av fullmäktiges
arbetsordning
14
2020.344 KS
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2020-09-07

§ 126 2020.344 KS

Revidering av fullmäktiges arbetsordning
Ärendebeskrivning
Fullmäktiges arbetsordning ska reglera i vilken utsträckning distansdeltagande får ske, 5 kap.
72 § tredje stycket kommunallagen (KL). I nuläget regleras inte möjligheten till
distansdeltagande i Alingsås kommuns arbetsordning för fullmäktige. För att kunna tillåta
ledamöter att delta på distans på ett sammanträde med kommunfullmäktige krävs att
fullmäktiges arbetsordning kompletteras med en paragraf som reglerar distansdeltagande.
Förslag till förändring innebär att numreringen av paragraferna i arbetsordningen uppdateras.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 2 september 2020 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret föreslås att ny paragraf med rubriken Sammanträde på distans
läggs till mellan nuvarande 13 § och 14 §. Paragrafen i sin helhet föreslås enligt följande:
”Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast två dagar före sammanträdet anmäla detta
till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.”
Arbetsordning för kommunfullmäktige med föreslagna ändringar finns även bifogad, med
ändringar markerade i rött.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning godkänns i enlighet med
kommunledningskontorets förslag.

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida117
1 avav1177

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-09-02
Jenny Hellsten
0322-61 61 39
2020.344 KS

Kommunstyrelsen

Revidering av fullmäktiges arbetsordning, sammanträde på
distans
Ärendebeskrivning
Fullmäktiges arbetsordning ska reglera i vilken utsträckning distansdeltagande får ske, 5 kap.
72 § tredje stycket kommunallagen (KL). I nuläget regleras inte möjligheten till
distansdeltagande i Alingsås kommuns arbetsordning för fullmäktige. För att kunna tillåta
ledamöter att delta på distans på ett sammanträde med kommunfullmäktige krävs att
fullmäktiges arbetsordning kompletteras med en paragraf som reglerar distansdeltagande.
Förslag till förändring innebär att numreringen av paragraferna i arbetsordningen uppdateras.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret föreslås att ny paragraf med rubriken Sammanträde på distans
läggs till mellan nuvarande 13 § och 14 §. Paragrafen i sin helhet föreslås enligt följande:
”Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast två dagar före sammanträdet anmäla detta
till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.”
Arbetsordning för kommunfullmäktige med föreslagna ändringar finns även bifogad, med
ändringar markerade i rött.
Ekonomisk bedömning
En revidering av arbetsordningen innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning godkänns i enlighet med
kommunledningskontorets förslag.
Beslutet ska skickas till
Författningssamling

Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg
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Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-09-02
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1(9)

ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Arbetsordning för kommunfullmäktige
Antagen av kommunfullmäktige den XX XX 20XX, § XX.
Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller
bestämmelserna i denna arbetsordning.
Antalet ledamöter
1§
Fullmäktige har 51 ledamöter.
I vallagen finns det bestämmelser om antalet ersättare.
Tillkommande uppgifter
2§
Kommunfullmäktiges presidium är beredningsorgan för revisorernas budget och tillika
beredningsorgan för ansvarsprövningen i samband med ärende om ansvarsfrihet
gällande årsredovisningen.
Uppdraget som beredningsorgan för revisorernas budget
innebär att också att presidiet skall granska revisorernas räkenskaper och förvaltning.
Därutöver beslutar presidiet om alkoholrepresentation inom de kommunala verksamheterna.
Valberedning
3§
På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning
för den löpande mandatperioden.
Valberedningen består av 11 ledamöter och 11 ersättare.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice
ordförande.
Valberedningen skall lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige skall behandla
med undantag av valen av fullmäktiges presidium och valberedning.
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående beredning.
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.
Fullmäktigeberedningen
4§
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum väljer fullmäktige för den löpande
mandattiden en fullmäktigeberedning för beredning av revisorernas anslag m m.
Denna beredning utgörs av fullmäktiges presidium enligt 2 §.
Valet förrättas på ett sammanträde som hålls före utgången av december.
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2(9)
Ordförande och vice ordförande
5§
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet väljer fullmäktige bland
ledamöter en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande (presidium).
Presidievalet skall förrättas på ett sammanträde som hålls före utgången av oktober
månad.
Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.
6§
Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i
fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, skall den äldste av dem
vara ålderspresident.
7§
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin
presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden
av tjänstgöringstiden för den som har avgått.
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten
ordförandens uppgifter.
Tid och plats för sammanträdena
8§
Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom i juli och augusti. I september
hålls två sammanträden. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena.
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda
fullmäktige första gången i oktober månad.
9§
Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med
vice ordförandena.
En begäran om ett extra sammanträde skall göras skriftligen hos ordföranden och skall
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra
sammanträdet.
10 §
Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena
ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde skall ställas in eller att dagen eller tiden
för ett sammanträde skall ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot
och ersättare om beslutet.
Uppgift om beslutet skall snarast och minst en vecka före den bestämda
sammanträdesdagen anslås på kommunens anslagstavla.
11 §
Fullmäktige sammanträder i lokaler på hotellet, Bankgatan 1 i Alingsås.
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Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett
visst sammanträde.
12 §
Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som skall
behandlas skall införas i ortstidningarna. Om särskilda skäl föreligger får dock ordföranden
inför ett visst sammanträde begränsa annonseringen i ortstidningarna.
Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde
13 §
Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen,
kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår.
I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast, när och var sammanträdet skall fortsätta.
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en kungörelse
om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.
Om sammanträdet skall fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte utfärdas.
I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare
som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta
sammanträdet.
Sammanträde på distans
14 §
Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast två dagar före sammanträdet anmäla detta
till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Ärenden och handlingar till sammanträdena
13 §
Ordföranden bestämmer när fullmäktige skall behandla ett ärende, om inte annat följer
av lag.
14 §
Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller yttrande i de ärenden
som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet.
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende skall tillställas
ledamöter och ersättare före sammanträdet.
Handlingar i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen
under sammanträdet.
Interpellationer och enkla frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det
sammanträde vid vilket de avses bli ställda.
Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare
15 §
En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, skall snarast anmäla detta till partiets gruppledare eller den partiet
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utsett.
Denne låter kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra.
Om tiden medger, skall ersättaren kallas skriftligen.
16 §
Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder
uppkommer för en ledamot att vidare delta i pågående sammanträde, kallar ordföranden
in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.
17 §
Det som sagts om ledamot i 16 och 17 §§ gäller också för ersättare, som kallats till
tjänstgöring.
18 §
Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare skall träda in och tjänstgöra
under ett pågående sammanträde.
Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör dock inträde ske under pågående
handläggning av ett ärende.
Placering
19 §
Ledamöterna sitter partivis enligt den placeringslista som kommunledningskontoret
upprättar.
Upprop
20 §
En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör skall finnas
tillgänglig under hela sammanträdet.
I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt uppropslistan.
Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde
och när ordföranden anser att det behövs.
Protokolljusterare
21 §
Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet.
Sedan uppropet har förrättats enligt 21 §, väljer fullmäktige två ledamöter och en ersättare
att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att
i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.
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Turordning för handläggning av ärendena
22 §
Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i kungörelsen.
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.
Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende skall behandlas som
inte finns med i kungörelsen.
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde
för att återuppta det senare under sammanträdet.
Yttranderätt vid sammanträdena
23 §
Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd vars verksamhetsområde ett ärende
berör får delta i överläggningen i ärendet.
Ordföranden och vice ordförandena i fullmäktigeberedning får delta i överläggningen,
när fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt.
Ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som
besvarar en interpellation eller en fråga får delta i den överläggning som hålls med
anledning av svaret.
24 §
Kommunens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar
revisionsberättelsen och årsredovisningen.
Revisorerna får också delta i överläggningen när fullmäktige behandlar ett ärende som
berör revisorernas egen förvaltning.
25 §
Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det
behövs kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och
fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna
upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med
vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar
på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.
26 §
Kommundirektören får delta i överläggningarna i alla ärenden.
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid
sammanträdena.
Talarordning och ordning vid sammanträdena
27 §
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning han eller
hon har anmält sig och blivit uppropad. Talartiden per inlägg får vara högst fem
minuter. Mer än ett inlägg per ledamot och ärende är tillåtet.
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till två korta
inlägg på högst två minuter för replik med anledning av vad varje talare anfört. Inlägget
görs omedelbart efter den talare som har ordet.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av
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ordföranden rättar sig får ordföranden ta från denne ordet. I övrigt får ingen avbryta en
talare under talarens anförande.
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och ej rättar sig efter tillsägelse.
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden upplösa
sammanträdet.
Yrkanden
28 §
När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de
har uppfattats rätt.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något
yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.
Om ordföranden anser att det behövs skall den ledamot som har framställt ett yrkande
avfatta det skriftligt.
Deltagande i beslut
29 §
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, skall anmäla detta till
ordföranden, innan beslutet fattas. En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses
ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation.
Omröstningar
30 §
När omröstningar genomförts, biträdes ordföranden av de två ledamöter som har
utsetts att justera protokollet.
Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter upprop.
Uppropet sker enligt uppropslistan.
Ordföranden avger alltid sin röst sist.
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag.
Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller
återta en avgiven röst efter klubbslaget.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, skall en ny omröstning
genomföras omedelbart.
31 §
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning skall uppta så många namn som
valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig
1. om den upptar namnet på någon som inte är valbar,
2. om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som skall väljas,
3. om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt.
För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.
Motioner
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32 §
En motion skall vara skriftlig och lämnas av en eller flera ledamöter.
Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.
En motion väcks genom att den ges in till kommunstyrelsens kansli.
En motion får också väckas vid ett sammanträde med fullmäktige.
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett
sammanträde.
Kommunstyrelsen skall två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Interpellationer
33 §
En interpellation skall vara skriftlig.
Den bör ges in till kommunstyrelsens kansli senast två dagar före det sammanträde vid vilket
ledamoten avser att ställa den.
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör
som ledamot vid sammanträdet.
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då
interpellationen ställdes.
Ett svar på en interpellation skall vara skriftligt och lämnas in till kansliet senast två dagar
före sammanträdet. Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen
före den sam-manträdesdag då svaret lämnas.
Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i
kungörelsen.
Interpellationssvaret läggs in i den digitala kallelsen till det sammanträde, då svaret skall
lämnas.
Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap 2-6 §§
kommunal-lagen, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av
fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.
Om en interpellation avser förhållanden i ett kommunalförbund som kommunen är medlem i,
får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till ordföranden
i styrelsen eller annan nämnd i kommunalförbundet att besvara interpellationen.
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på
interpellationen behandlas bara om ersättaren tjänstgör som ledamot också vid det tillfället.
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Frågor
34 §
En fråga skall vara skriftlig.
Den bör ges in till kommunstyrelsens kansli senast 2 dagar före det sammanträde vid vilket
ledamoten avser att ställa den.
Vad som sägs i 34 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver dock
inte vara skriftligt. En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.
Beredning av ärendena
35 §
Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som
fullmäktige skall behandla, skall remitteras.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss
av sådana ärenden.
Förklaring vid revisionsanmärkning
36 §
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer presidiet i vilken ordning förklaringar
över en anmärkning som revisorerna har framställt i revisionsberättelsen skall inhämtas från
den nämnd eller fullmäktigeberedning mot vilken anmärkningen har riktats.
36 a §
Behandlingen i kommunfullmäktige i samband med beviljandet av ansvarsfrihet innebär
att varje nämnd behandlas för sig.
Allmänhetens frågestund
37 §
Allmänheten skall beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid
följande sammanträden med fullmäktige:
1. när fullmäktige behandlar årsredovisningen,
2. när fullmäktige behandlar budgeten,
3. när facknämnderna redogör för sina respektive verksamheter.
I kungörelsen till dessa sammanträden skall anges att allmänhetens frågestund skall
förekomma. Uppgift härom skall också tas in i ortstidningarna. Allmänhetens frågestund
hålls, innan fullmäktige behandlar det ärende där frågor från allmänheten får förekomma.
Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden skall
genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som behövs för
att lämna upplysningar under den.
Fullmäktiges presidium beslutar efter samråd med kommunstyrelsens presidium att
allmänhetens frågestund skall få förekomma även i andra fall.
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Justering av protokollet
38 §
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde,
justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av
förhandlingarna som ordföranden har lett.
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen
skall redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den.
Reservation
39 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen,
skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas till sekreteraren före den
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Expediering
40 §
Utdrag ur protokollet skall tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs
av besluten i protokollet.
Kommunstyrelsen och kommunens revisorer skall dock alltid tillställas hela protokollet.
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och
de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar
annat.
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2020-09-07

§ 120 2020.261 KS

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen fattar beslut för sina
respektive sammanträdesdagar under året. Kommunfullmäktige fattar beslut om dag och tid
för sina sammanträden.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 augusti 2020 lämnat följande yttrande:
Enligt styrmodellen för Alingsås ska fullmäktige i november månad varje år fastställa en
flerårsstrategi där budget för de kommande åren ingår.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2017, § 217 att införa rambeslut som innebär
att kommunstyrelsen ska fastställa ramförslag för Alingsås kommun i juni.
Kommunfullmäktige
Sammanträde med kommunfullmäktige (KF) hålls följande onsdagar kl 18.00:
Observera att sammanträdet den 3 november, där budgeten ska behandlas,
börjar kl 9.30.
27 januari

8 september

24 februari

29 september

31 mars (årsredovisning)
28 april
26 maj
23 juni

27 oktober (delårsbokslut)
3 november (budget, heldag)
24 november
15 december

Första sammanträdet med kommunfullmäktige år 2022 äger rum onsdagen den 26 januari.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2020-09-07

KS § 120, forts
Kommunstyrelsen
Sammanträde med kommunstyrelsen (KS) hålls följande måndagar, kl 14.00:
8 februari
8 mars (årsredovisning)
12 april
10 maj (ramar + KS våruppföljning)
7 juni (våruppföljning)
21 juni

23 augusti
6 september
27 september (delårsbokslut, KS egna)
18 oktober (delårsbokslut och budget)
8 november
29 november
13 december

Första sammanträdet år 2022 äger rum måndagen den 7 februari.

Utdragsbestyrkande
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2020-09-07

KS § 120, forts
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) hålls varje onsdag kl 9.00 under
veckorna 3-6, 8-13, 15-25 och veckorna 33-43 och 45-50. Inga sammanträden med KSAU
hålls v 7 sportlovsveckan, v 14 påsklovsveckan samt v 44 höstlovsveckan. Ett sammanträde
per månad viks för ärendeberedning.
Regelbundna dialogträffar mellan kommunstyrelsens arbetsutskott, gruppledarna i
kommunfullmäktige och nämndernas-, kommunala bolagens, och räddningstjänstförbundets
presidier sker tre gånger per år:
-måndagen den 15 februari och tisdagen den 16 februari i samband med årsredovisning
-tisdagen den 18 maj i samband med våruppföljning
(observera, gäller ej bolag och räddningstjänstförbund)
-måndagen den 27 september och tisdagen den 28 september, i samband med
delårsbokslut.
Presidieträffar som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt utövas inom ramen för
kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSAU) icke beslutande möten.
Nämndernas/bolagens presidier bjuds in till separata möten med KSAU under året. Avsatta
datum för detta kommer att framgå i separat ärende om tillämpningsanvisningar 2020 inom
ramen för styrmodellen, som behandlas efter kommunfullmäktiges beslut om flerårsstrategi
2021-2023.

Därutöver kan kommunstyrelsens arbetsutskott när som helst, vid behov, kalla en nämnds
eller ett bolags presidium till en träff inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Arbetsutskottets ramberedning sker onsdagen den 14 april och torsdagen den 15 april.
Arbetsutskottets flerårsstrategiberedning sker tisdagen 14 september, onsdagen den 15
september, torsdagen den 16 september och fredagen den 17 september.

Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottet har den 26 augusti 2020, § 115 behandlat ärendet och beslutat om
sammanträdesdagar för arbetsutskottet samt lämnat förslag till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen år 2021 godkänns.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2021 godkänns

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-08-19
Anci Eyoum
616130
2020.261 KS

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen fattar beslut för sina
respektive sammanträdesdagar under året. Kommunfullmäktige fattar beslut om dag och tid
för sina sammanträden.
Förvaltningens yttrande
Enligt styrmodellen för Alingsås ska fullmäktige i november månad varje år fastställa en
flerårsstrategi där budget för de kommande åren ingår.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2017, § 217 att införa rambeslut som innebär
att kommunstyrelsen ska fastställa ramförslag för Alingsås kommun i juni.
Kommunfullmäktige
Sammanträde med kommunfullmäktige (KF) hålls följande onsdagar kl 18.00:
Observera att sammanträdet den 3 november, där budgeten ska behandlas,
börjar kl 9.30.
27 januari
24 februari
31 mars (årsredovisning)
28 april
26 maj
23 juni

8 september
29 september
27 oktober (delårsbokslut)
3 november (budget, heldag)
24 november
15 december

Första sammanträdet med kommunfullmäktige år 2022 äger rum onsdagen den 26 januari.
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Kommunstyrelsen
Sammanträde med kommunstyrelsen (KS) hålls följande måndagar, kl 14.00:
8 februari
8 mars (årsredovisning)
12 april
10 maj (ramar + KS våruppföljning)
7 juni (våruppföljning)
21 juni

23 augusti
6 september
27 september (delårsbokslut, KS egna)
18 oktober (delårsbokslut och budget)
8 november
29 november
13 december

Första sammanträdet år 2022 äger rum måndagen den 7 februari.
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) hålls varje onsdag kl 9.00
under veckorna 3-6, 8-13, 15-25 och veckorna 33-43 och 45-50. Inga sammanträden
med KSAU hålls v 7 sportlovsveckan, v 14 påsklovsveckan samt v 44 höstlovsveckan.
Ett sammanträde per månad viks för ärendeberedning.
Regelbundna dialogträffar mellan kommunstyrelsens arbetsutskott, gruppledarna i
kommunfullmäktige och nämndernas-, kommunala bolagens, och räddningstjänstförbundets
presidier sker tre gånger per år:
-måndagen den 15 februari och tisdagen den 16 februari i samband med årsredovisning
-tisdagen den 18 maj i samband med våruppföljning
(observera, gäller ej bolag och räddningstjänstförbund)
-måndagen den 27 september och tisdagen den 28 september,
i samband med delårsbokslut.
Presidieträffar som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt utövas inom ramen för
kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSAU) icke beslutande möten.
Nämndernas/bolagens presidier bjuds in till separata möten med KSAU under året. Avsatta
datum för detta kommer att framgå i separat ärende om tillämpningsanvisningar 2020 inom
ramen för styrmodellen, som behandlas efter kommunfullmäktiges beslut om flerårsstrategi
2021-2023.
Därutöver kan kommunstyrelsens arbetsutskott när som helst, vid behov, kalla en nämnds
eller ett bolags presidium till en träff inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Arbetsutskottets ramberedning sker onsdagen den 14 april och torsdagen den 15 april.
Arbetsutskottets flerårsstrategiberedning sker tisdagen 14 september,
onsdagen den 15 september, torsdagen den 16 september och fredagen den 17 september.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader.
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Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott:
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott för
år 2021 godkänns.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen för år 2021 godkänns.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Sammanträdesdagarna för kommunfullmäktige för år 2021 godkänns

Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder, bolag och räddningstjänstförbundet

Cecilia Knutsson
Stabschef

Anci Eyoum
Kommunsekreterare

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-08-19
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§ 124 2020.230 KS

Avgift för markanvisning
Ärendebeskrivning
Av kommunens riktlinjer för markanvisning, antagna av kommunfullmäktige den 25 april
2018, § 89, framgår det att en skälig avgift ska tas ut i samband med markanvisning.
Tekniska nämnden godkände den 19 oktober 2009, § 91, principer för att bestämma
optionsavgiftens storlek. Som ett komplement och förtydligande till riktlinjer för
markanvisning, har därför ett förslag till avgift för markanvisning tagits fram.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 20 augusti 2020 lämnat följande yttrande:
Då en markanvisning innebär att en byggherre får ensamrätt att under en begränsad tid
förhandla med kommunen om en överlåtelse av ett kommunägt markområde, utgör det en
grund för kommunen att ta ut en avgift för den tid som markanvisningsavtalet fortlöper. I
samband med att riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun uppdateras och revideras,
är det lämpligt att anta en avgiftsprincip för markanvisningar, eftersom att det är svårt att
bedöma avgiften från fall till fall. En beslutad avgift kommer att underlätta för både
handläggaren och byggherren, då det är tydligt hur avgiften bestäms.
Markanvisningsavgiften ska ses som en kompensation från byggherren till kommunen, för att
det markområde som anvisats är låst under en specifik tid och för den specifika byggherren.
Avgiften syftar till att täcka kommunens ingångsvärden och övriga löpande kostnader, som
uppstår under anvisningstiden. Vidare beskrivning av markanvisningsavgiftens innebörd för
kommunens löpande kostnader och ingångsvärden redovisas i bilaga till ärendet.
Avgiftens storlek ska vara baserad på en bedömning av förväntad köpeskilling för den
fastighet som markanvisningen avser. Därefter beräknas markanvisningsavgiften
procentuellt med ett högsta och lägsta värde, där man skiljer på planlagd mark och ej
planlagd mark.
Arbetsutskottet beslutade den 26 augusti 2020, § 1156 att hänskjuta ärendet till
kommunstyrelsen för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag kommunfullmäktige för beslut:
Förslag om avgift för markanvisning i Alingsås kommun antas.
Expedieras till
Klk expl.

Utdragsbestyrkande

Sida
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-08-20
Jennie Andersson
0322-61 67 45
2020.230 KS

Kommunstyrelsen

Avgift för markanvisning i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Av kommunens riktlinjer för markanvisning, antagna av kommunfullmäktige den 25 april
2018, § 89, framgår det att en skälig avgift ska tas ut i samband med markanvisning.
Tekniska nämnden godkände den 19 oktober 2009, § 91, principer för att bestämma
optionsavgiftens storlek. Som ett komplement och förtydligande till riktlinjer för
markanvisning, har därför ett förslag till avgift för markanvisning tagits fram.
Kommunledningskontorets yttrande
Då en markanvisning innebär att en byggherre får ensamrätt att under en begränsad tid
förhandla med kommunen om en överlåtelse av ett kommunägt markområde, utgör det en
grund för kommunen att ta ut en avgift för den tid som markanvisningsavtalet fortlöper. I
samband med att riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun uppdateras och revideras,
är det lämpligt att anta en avgiftsprincip för markanvisningar, eftersom att det är svårt att
bedöma avgiften från fall till fall. En beslutad avgift kommer att underlätta för både
handläggaren och byggherren, då det är tydligt hur avgiften bestäms.
Markanvisningsavgiften ska ses som en kompensation från byggherren till kommunen, för att
det markområde som anvisats är låst under en specifik tid och för den specifika byggherren.
Avgiften syftar till att täcka kommunens ingångsvärden och övriga löpande kostnader, som
uppstår under anvisningstiden. Vidare beskrivning av markanvisningsavgiftens innebörd för
kommunens löpande kostnader och ingångsvärden redovisas i bilaga till ärendet.
Avgiftens storlek ska vara baserad på en bedömning av förväntad köpeskilling för den
fastighet som markanvisningen avser. Därefter beräknas markanvisningsavgiften
procentuellt med ett högsta och lägsta värde, där man skiljer på planlagd mark och ej
planlagd mark.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär intäkter till kommunen.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Förslag om avgift för markanvisning i Alingsås kommun antas.
Beslutet ska skickas till
Klk expl.

Bilaga: Redogörelse avgift för markanvisning
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Jenny Perslow
Tillväxt- och exploateringschef

Jennie Andersson
Exploateringsingenjör

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-08-20
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Avgift för
markanvisning i
Alingsås kommun

Typ av styrdokument: Avgift, taxa

Gäller för: Kommunövergripande

Beslutande instans:

Giltighetstid: Tills vidare

Kommunfullmäktige

Revideras senast: -

Datum för beslut: ÅÅÅÅ-MM-DD

Dokumentansvarig: Exploateringsenheten

Diarienummer: 2020.230 KS
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Princip för markanvisningsavgift
Vid ingånget markanvisningsavtal betalar byggherren en avgift för den
tid som markanvisningen gäller. Markanvisningsavgift tas ut för att
täcka kostnaderna som uppkommer under anvisningstiden.
Utgångspunkten är att kommunen ska kunna ersättas för alla sina
kostnader för att marken ligger obebyggd, men också för att marken är
låst under en kortare eller längre tid.
Avgiftens storlek ska vara baserad på en bedömning av förväntad
köpeskilling för den fastighet som markanvisningen avser. I speciella
fall eller när markanvisningsavgiften inte kan bedömas, ska
kommunstyrelsen besluta om markanvisningsavgiftens storlek.
Markanvisningsavgiften betalas årligen av byggherren till kommunen
och avräknas inte mot köpeskillingen vid ingånget marköverlåtelseavtal.
Om markanvisningen avträdes eller avtalstiden löper ut, utan att
ersättas med marköverlåtelseavtal, återbetalas inte dittills erlagda
markanvisningsavgifter.

Avgift för mark som är planlagd för ändamålet
Markanvisningsavgiftens storlek är 1 % av uppskattad köpeskilling, med
ett minsta värde om 50 000 kr och ett högsta värde om 100 000 kr.
Avgiften betalas årligen.
Avgift för mark som ej är planlagd för ändamålet
Markanvisningsavgiftens storlek är 1 % av uppskattad köpeskilling, med
ett minsta värde om 25 000 kr och ett högsta värde om 75 000 kr.
Avgiften betalas årligen.
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Datum:

2020-08-20

Kommunledningskontoret

Handläggar Jennie Andersson
e:
Direktnr:

0322-61 67 45

Beteckning: 2020.230 KS

Redogörelse avgift för markanvisning
Sedan Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar blev
gällande den 1 januari 2015, ska kommuner som genomför
markanvisningar anta riktlinjer för dessa. I samband med att kommunens
riktlinjer för markanvisning uppdateras, tas ett förslag fram för att
kommunen ska kunna anta en avgift för markanvisning.
Den 19 oktober 2009 togs ett beslut i Tekniska nämnden om att godkänna
principer för att bestämma optionsavgiftens storlek, § 91. Eftersom
beslutet är fattat i en annan nämnd, och är över tio år gammalt, behöver
ett nytt beslut fattas om avgift vid markanvisningar. Av kommunens
riktlinjer för markanvisning, som antogs av kommunfullmäktige den 25
april 2018, § 89, framgår det att en skälig avgift ska tas ut i samband
med en markanvisning. Avgift för markanvisning är således ett
komplement och förtydligande av riktlinjer för markanvisning. Då det är
svårt att bedöma avgiften från fall till fall i dagens läge, kommer det att
underlätta för både handläggare och byggherre om det finns ett dokument
som tydligt redovisar hur avgiften bestäms.
Planeringen och byggandet av nya bostäder och verksamhetslokaler är en
viktig del av Alingsås kommuns utveckling. Genom markanvisningar kan
kommunen stimulera nyproduktionen av bostäder och
Alingsås kommun, kommunledningskontoret
Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Rådhuset, Stora torget 1
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-61 67 30
kommunstyrelsen@alingsas.se
www.alingsas.se
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verksamhetslokaler. Anvisning av mark ska säkerställa den
samhällsutveckling som anges i beslutade kommunala planer, mål- och
policydokument. Att använda sig av markanvisningar är ett effektivt sätt
att genomföra detaljplaner och ett bra verktyg för att möjliggöra
bebyggelse på kommunal mark.

Markanvisningens betydelse
I Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar finns
definitionen av markanvisning:
Med markanvisning avses i denna lag en överenskommelse mellan
en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att
under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med
kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen
ägt markområde för bebyggande. (Lag (SFS 2014:899) om riktlinjer
för kommunala markanvisningar)

När kommunen och byggherren ingår ett markanvisningsavtal, som
syftar till att möjliggöra en framtida marköverlåtelse, är markområdet
vanligtvis låst i två år. Under tiden marken står låst till en byggherre
genom ett markanvisningsavtal, uppstår kostnader för kommunen.
Markanvisningsavgiften är en kompensation från byggherren till
kommunen, för att det markområde som anvisats är låst under en
specifik tid och för den specifika byggherren. Genom
markanvisningsavtalet har byggherren i sin tur ensamrätt att
förhandla med kommunen, pröva förutsättningarna för att bebygga
markområdet samt förvärva marken.
Markanvisningsavgiften syftar till att täcka kommunens
ingångsvärden och övriga löpande kostnader, som uppstår under
Alingsås kommun, kommunledningskontoret
Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Rådhuset, Stora torget 1
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-61 67 30
kommunstyrelsen@alingsas.se
www.alingsas.se
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anvisningstiden. Avgiften kan betraktas som en symbol för att
byggherren tar ett aktivt ansvar för att inom markanvisningstiden
utveckla ett projekt på angiven plats. Avgiften återbetalas inte vid
avbruten markanvisning och dras inte av från den slutgiltiga
köpeskillingen.

Markanvisningsavgiftens innebörd för kommunen
Markanvisningsavgiften är en kompensation från byggherren till
kommunen, för den tid som markanvisningen pågår. Avgiften ska täcka
kostnader kopplade till det anvisade markområdet, som uppstår för
kommunen under markanvisningstiden. Avgiften kan även täcka en
förlorad intäkt, när marken står obebyggd och låst till en byggherre.
Nedan listas kommunens kostander som markanvisningsavgiften
avser täcka:

Täcka förlorad intäkt
När marken är bunden till en byggherre genom markanvisningsavtal, står
marken låst och obebyggd i upp till två års tid. Under dessa två år kan
förändringar ske i den kommunövergripande, eller nationella, utvecklingen
av fastighetspriser. I de fall markanvisningen inte slutförs, och således
inget marköverlåtelseavtal tecknas, ska markanvisningsavgiften täcka
kommunens intäktsförlust.

Täcka kommunens kostnader under tiden marken är uppbunden
Under tiden ett markområde är låst hos en byggherre genom
markanvisningsavtal, förekommer löpande kostnader för kommunen.
Dessa kostnader inkluderar bland annat fastighetsskatt.
Markanvisningsavgiften ska täcka de kostnader som uppstår för

Alingsås kommun, kommunledningskontoret
Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Rådhuset, Stora torget 1
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-61 67 30
kommunstyrelsen@alingsas.se
www.alingsas.se
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kommunen, under tiden markanvisningen fortlöper. Avgiften kan
också avse att täcka kapitalkostnader för till exempel arkeologi och
infrastruktur.

Försäkran för kommunen om att byggherren har som avsikt att
bebygga markområdet
Genom att byggherren erlägger en årlig markanvisningsavgift, som
inte betalas tillbaka eller räknas av framtida köpeskilling, ger det en
försäkran för kommunen att byggherren har som avsikt att bebygga
markområdet. Syftet med markanvisningsavgiften är att byggherren
vid tecknandet av markanvisningsavtalet verkligen ska vara
intresserad av att genomföra projektet.

Avgiftsprincip
Avgiftens storlek ska vara baserad på en bedömning av förväntad
köpeskilling för den fastighet som markanvisningen avser. I speciella
fall eller när markanvisningsavgiften inte kan bedömas, ska
kommunstyrelsen besluta om markanvisningsavgiftens storlek.
Markanvisningsavgiften betalas årligen av byggherren till kommunen
och avräknas inte mot köpeskillingen vid ingånget
marköverlåtelseavtal. Om markanvisningen avträdes eller avtalstiden
löper ut, utan att ersättas med marköverlåtelseavtal, återbetalas inte
dittills erlagda markanvisningsavgifter.
Markanvisningsavgiften
Avgiften baseras på en bedömning av förväntad köpeskilling för den
fastighet som markanvisningen avser. Tjänstemän på
Alingsås kommun, kommunledningskontoret
Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Rådhuset, Stora torget 1
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-61 67 30
kommunstyrelsen@alingsas.se
www.alingsas.se
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exploateringsenheten har utgått från tidigare markanvisningar och
dess förväntade samt slutgiltiga köpeskilling, vid bedömning av
avgiften. Ett högsta och lägsta värde för avgiftens storlek ska vara en
säkerhet både för kommunen och byggherren. Således kan avgiften
inte bli orimligt liten för kommunen, så att det inte täcker
ingångsvärdena och de löpande kostnader som uppstår. Ett högsta
värde innebär att avgiften inte heller blir orimligt stor för byggherren.

Avgift för mark som är planlagd för ändamålet
Markanvisningsavgiftens storlek är 1 % av uppskattad köpeskilling,
med ett minsta värde om 50 000 kr och ett högsta värde om 100 000
kr. Avgiften betalas årligen.

Avgift för mark som ej är planlagd för ändamålet
Markanvisningsavgiftens storlek är 1 % av uppskattad köpeskilling,
med ett minsta värde om 25 000 kr och ett högsta värde om 75 000
kr. Avgiften betalas årligen.

Alingsås kommun, kommunledningskontoret
Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Rådhuset, Stora torget 1
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-61 67 30
kommunstyrelsen@alingsas.se
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2020-09-07

§ 121 2020.305 KS

Policy för inköp och upphandling
Ärendebeskrivning
Alingsås kommuns gällande riktlinjer för inköp och upphandling, beslutade av
kommunfullmäktige den 26 februari 2014, § 27, har omarbetats och ersatts av en policy som
anger värderingar och grundprinciper för inköp och upphandling av varor, tjänster och
entreprenader inom Alingsås kommunkoncern. Policyn kompletteras med riktlinjer för inköp
och upphandling som beslutas av kommunstyrelsen.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 11 augusti 2020 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att omarbeta gällande riktlinjer för inköp och
upphandling.
Förslaget innebär att gällande riktlinjer ersätts med en kort och översiktlig policy som ska
kunna stå sig under en längre period utan löpande behov av revidering. Innehållet i policyn
ändrar inte några ställningstaganden som tidigare gällt, utan innehåller enbart
omformuleringar.
Policyn reglerar ansvarsfördelning, samordning och förhållningssätt. Förhållningssätten
innebär bland annat att Alingsås kommunkoncern ska förhålla sig de lagstadgade EUrättsliga principerna, utnyttja de konkurrensmöjligheter som finns, bidra till en etiskt, socialt
och ekonomiskt hållbar utveckling, uppträda på ett affärsetiskt sätt, anlita seriösa
leverantörer och följa gällande avtal. Detaljerad vägledning och stöd för hur policyn ska
tillämpas kommer att anges i kommunstyrelsens riktlinjer för inköp och upphandling.
Förslaget följer den struktur, terminologi och namngivning av styrdokument som anges i
Alingsås kommuns policy för styrande dokument, beslutade av kommunfullmäktige den 26
februari 2020, § 31. Kommunledningskontoret föreslår därmed att policyn antas.
Arbetsutskottet beslutade den 26 augusti 2020, § 117 att återremittera ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Riktlinjer för inköp och upphandling, beslutade av kommunfullmäktige
den 26 februari 2014, § 27 upphävs.
2. Policy för inköp och upphandling antas.

Utdragsbestyrkande

Sida
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-08-11
Johanna Söderlund
0322 61 64 06
2020.305 KS

Kommunstyrelsen

Policy för inköp och upphandling
Ärendebeskrivning
Alingsås kommuns gällande riktlinjer för inköp och upphandling, beslutade av
kommunfullmäktige den 26 februari 2014, § 27, har omarbetats och ersatts av en policy som
anger värderingar och grundprinciper för inköp och upphandling av varor, tjänster och
entreprenader inom Alingsås kommunkoncern. Policyn kompletteras med riktlinjer för inköp
och upphandling som beslutas av kommunstyrelsen.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att omarbeta gällande riktlinjer för inköp och
upphandling.
Förslaget innebär att gällande riktlinjer ersätts med en kort och översiktlig policy som ska
kunna stå sig under en längre period utan löpande behov av revidering. Innehållet i policyn
ändrar inte några ställningstaganden som tidigare gällt, utan innehåller enbart
omformuleringar.
Policyn reglerar ansvarsfördelning, samordning och förhållningssätt. Förhållningssätten
innebär bland annat att Alingsås kommunkoncern ska förhålla sig de lagstadgade EUrättsliga principerna, utnyttja de konkurrensmöjligheter som finns, bidra till en etiskt, socialt
och ekonomiskt hållbar utveckling, uppträda på ett affärsetiskt sätt, anlita seriösa
leverantörer och följa gällande avtal. Detaljerad vägledning och stöd för hur policyn ska
tillämpas kommer att anges i kommunstyrelsens riktlinjer för inköp och upphandling.
Förslaget följer den struktur, terminologi och namngivning av styrdokument som anges i
Alingsås kommuns policy för styrande dokument, beslutade av kommunfullmäktige den 26
februari 2020, § 31. Kommunledningskontoret föreslår därmed att policyn antas.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Riktlinjer för inköp och upphandling, beslutade av kommunfullmäktige den 26 februari 2014,
§ 27 upphävs.
Policy för inköp och upphandling antas.
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Simon Lindau
Ekonomichef
tjänsteskrivelse, 2020-08-12are

Johanna Söderlund
UpphandlSimon Lindau, Godkännare
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Policy för inköp och
upphandling
Antagen av kommunfullmäktige den datum månad år, §
Ändrad efter KSAU 2020-08-26
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1. Syfte
Syftet med denna policy är att fastställa gemensamma värderingar och grundprinciper för inköp och
upphandling av varor, tjänster och entreprenader inom Alingsås kommunkoncern.

2. Omfattning
Denna policy gäller vid samtliga inköp och upphandlingar, även direktupphandlingar, inom Alingsås
kommunkoncern. Det innebär att policyn gäller för alla anställda och förtroendevalda i Alingsås
kommuns nämnder, förvaltningar, bolag och förbund. Policyn kompletteras med kommunstyrelsens vid
var tid gällande riktlinjer för inköp och upphandling.

3. Ansvarsfördelning
Respektive nämnd, bolag och förbund ansvarar för att alla inköp och upphandlingar genomförs i
enlighet med gällande lagstiftning, denna policy med tillhörande riktlinjer samt Alingsås
kommunkoncerns övriga styrdokument.
Kommunstyrelsen har ett huvudansvar för det strategiska upphandlingsarbetet och för samordning av
inköp och upphandlingar inom Alingsås kommunkoncern. Kommunstyrelsen ska leda utvecklingen inom
upphandlingsområdet samt informera och vägleda så att lagstiftning och styrdokument efterlevs vid
inköp och upphandlingar.

4. Samordnade upphandlingar
Alingsås kommun, respektive bolag och förbund är var för sig egna upphandlande myndigheter.
Upphandlande myndigheter inom Alingsås kommunkoncern ska ta tillvara de samordningsvinster som
kan dras av gemensamma avtal och ramavtal. Gemensamma avtal och ramavtal ska upprättas för
varor, tjänster och entreprenader inom alla områden där så är möjligt och lämpligt.
Upphandlande myndigheter inom Alingsås kommunkoncern bör, där tydlig samordningsnytta finns,
samordna upphandlingar med andra kommuner, regioner, statliga myndigheter, organisationer och
inköpscentraler.

5. Förhållningssätt
5.1 Grundprinciper
De lagar som styr all offentlig upphandling bygger på fem grundprinciper som har sin grund i EU-rätten.
Upphandlande myndigheter inom Alingsås kommunkoncern ska förhålla sig till dessa principer vid
samtliga inköp och upphandlingar.

5.1.1 Principen om likabehandling
Likabehandlingsprincipen innebär att leverantörer i lika situationer ska behandlas lika, exempelvis att
alla leverantörer ska få samma information vid samma tillfälle eller att inte acceptera ett anbud som
lämnats in för sent. Principen innebär också att leverantörer i olika situationer ska behandlas olika.
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5.1.2 Principen om icke-diskriminering
Icke-diskrimineringsprincipen innebär att det är förbjudet att diskriminera leverantörer på grund av
nationalitet, exempelvis genom att ställa krav som bara svenska leverantörer känner till eller kan klara
av att uppfylla eller att lokala leverantörer ges företräde.

5.1.3 Principen om öppenhet (transparensprincipen)
Transparensprincipen innebär att den upphandlande myndigheten ska agera på ett öppet sätt,
exempelvis genom att inte hemlighålla uppgifter i onödan och att upphandlingsdokumenten ska vara
förutsebara, det vill säga klart och tydligt formulerade.

5.1.4 Principen om ömsesidigt erkännande
Principen om ömsesidigt erkännande innebär att bevis, så som intyg och certifikat, som har utfärdats av
en medlemsstats behöriga myndigheter också ska gälla i övriga EU- och EES-länder.

5.1.5 Proportionalitetsprincipen
Proportionalitetsprincipen innebär att kraven som ställs i upphandlingen ska vara rimliga i förhållande till
det som ska upphandlas samt vara nödvändiga för att uppnå syftet med upphandlingen. Om det finns
flera alternativ bör det alternativ som är minst belastande för leverantörerna väljas.

5.2 Affärsmässighet
Upphandlingar ska göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt
genomföras affärsmässigt. Affärsmässighet innebär att beakta alla faktorer som behövs för att varan,
tjänsten eller entreprenaden som köps är den ekonomiskt mest fördelaktiga.

5.3 Hållbar utveckling
Inriktningen vid alla inköp och upphandlingar ska vara att bidra till en etiskt, socialt och ekonomiskt
hållbar utveckling.
I den utsträckning det är möjligt med hänsyn till upphandlingsföremålet ska hänsyn tas till miljökrav,
sociala krav och etiska krav. Upphandlande myndigheter har en stor påverkan genom upphandling och
kan på så vis vara föredömen och föregångare i dessa frågor.
Inköp och upphandling ska präglas av ett totalkostnadsperspektiv. Med detta avses att hänsyn ska tas
till samtliga kostnader som är förenliga med inköpet eller upphandlingen.
Upphandlande myndigheter inom Alingsås kommunkoncern ska sträva efter att utforma
upphandlingsdokument så att små och medelstora företag har möjlighet att lämna anbud och delta i
upphandlingen.
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5.4 Affärsetik
Vid inköp och upphandling ska företrädare för Alingsås kommunkoncern alltid uppträda på ett
affärsetiskt och korrekt sätt mot anbudsgivare och leverantörer. Kommunfullmäktiges policy mot
korruption ska följas. Det innebär bland annat att anställda eller förtroendevalda som deltar vid en
inköps- eller upphandlingsprocess inte får ha personliga engagemang eller intressen i
leverantörsföretag som riskerar att stå i konflikt med Alingsås kommunkoncerns intressen eller ta emot
gåvor och mutor från leverantörsföretag.

5.5 Anlitande av seriösa leverantörer
Alingsås kommunkoncern ska anlita seriösa leverantörer som fullgör sina skyldigheter i det land där
leverantören är registrerad. Kontroll av leverantörer inför avtalstecknande ska ske i den utsträckning det
medges enligt lag.

5.6 Avtalstrohet
Avtalstrohet mot tecknade ramavtal och avtal ska vara en självklarhet för samtliga anställda och
förtroendevalda. Avtalstrohet bidrar till att Alingsås kommunkoncerns trovärdighet som kund ökar och
skapar ett ökat intresse från leverantörer att delta i kommande upphandlingar.
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Upphävande av nuvarande
riktlinjer för markanvisning
18
2019.503 KS
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2020-09-07

§ 125 2019.503 KS

Riktlinjer för markanvisning
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 25 april 2018, § 89, Riktlinjer för Markanvisning i Alingsås
kommun. Efter Förslag till kommunstyrelsen - Direktdemokratiska inslag i stadsplaneringen,
Simon Waern (S), beslutade kommunstyrelsen den 13 maj 2019 § 96, att ge
kommunledningskontoret i uppdrag att komplettera riktlinjerna för markanvisning med
möjligheten, att när det anses befogat, använda olika former av medborgardialog i samband
med markanvisningar.
Ärendet Komplettering av riktlinjer för markanvisning har varit uppe för beslut tidigare, men
återremitterades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 oktober 2019, § 157, för
ytterligare beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 20 augusti 2020 lämnat följande yttrande:
Riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun har kompletterats med möjligheten att
använda medborgardialog i samband med markanvisningar och ett tydliggörande av tidsram
för markanvisning. Vidare har ett helhetsgrepp avseende revideringar och förtydliganden av
dokumentet genomförts. Anledningen till att riktlinjerna har genomgått en större förändring,
är för att de tidigare riktlinjerna har varit svåra att följa i praktiken.
Genom att använda medborgardialog i samband med markanvisning ges möjligheten att låta
kommunens invånare vara medskapande i samhällsplaneringen. Det innebär dock inte att
inkomna synpunkter i samband med medborgardialog medför någon garanti för att de
kommer beaktas vid kommande detaljplaneläggning, utan synpunkterna används som
underlag i kommande process. Riktlinjerna har kompletterats med möjligheten att använda
medborgardialog i samband med markanvisningar, vilket anges i punkt 5.4 i Förslag till
Riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun.
I de nuvarande riktlinjerna för markanvisning, vilka antogs av kommunfullmäktige den 25
april 2018, § 89, finns det angivna villkor om att markanvisningsavtal normalt tidsbegränsas
till högst två år. I Förslag till Riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun kompletteras
detta villkor med att tidsbegränsningen skiljer sig mellan planlagd mark och ej planlagd mark.
I de fall markanvisning sker för mark som inte är planlagd för ändamålet, gäller fortfarande
tidsbegränsningen om högst två år. Gällande markanvisningsavtal för mark som är planlagd
för ändamålet tidsbegränsas avtalstiden till högst sex månader. Anledningen till
förtydligandet i riktlinjernas villkor, är att planlagd mark anses färdig att nyttjas för sitt
ändamål. Således får vald exploatör kortare tid för markanvisning när marken redan är
planlagd.
Arbetsutskottet beslutade den 26 augusti 2020, § 120 att hänskjuta ärendet till
kommunstyrelsen för beslut.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2020-09-07

Beslut
KS § 125, forts
Kommunstyrelsens beslut:
Förslag om Riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun antas.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Nuvarande Riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun upphävs.
Expedieras till
Klk expl.

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-08-20
Jennie Andersson
0322-61 67 45
2019.503 KS

Kommunstyrelsen

Riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 25 april 2018, § 89, Riktlinjer för Markanvisning i Alingsås
kommun. Efter Förslag till kommunstyrelsen - Direktdemokratiska inslag i stadsplaneringen,
Simon Waern (S), beslutade kommunstyrelsen den 13 maj 2019 § 96, att ge
kommunledningskontoret i uppdrag att komplettera riktlinjerna för markanvisning med
möjligheten, att när det anses befogat, använda olika former av medborgardialog i samband
med markanvisningar.
Ärendet Komplettering av riktlinjer för markanvisning har varit uppe för beslut tidigare, men
återremitterades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 oktober 2019, § 157, för
ytterligare beredning.
Kommunledningskontorets yttrande
Riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun har kompletterats med möjligheten att
använda medborgardialog i samband med markanvisningar och ett tydliggörande av tidsram
för markanvisning. Vidare har ett helhetsgrepp avseende revideringar och förtydliganden av
dokumentet genomförts. Anledningen till att riktlinjerna har genomgått en större förändring,
är för att de tidigare riktlinjerna har varit svåra att följa i praktiken.
Genom att använda medborgardialog i samband med markanvisning ges möjligheten att låta
kommunens invånare vara medskapande i samhällsplaneringen. Det innebär dock inte att
inkomna synpunkter i samband med medborgardialog medför någon garanti för att de
kommer beaktas vid kommande detaljplaneläggning, utan synpunkterna används som
underlag i kommande process. Riktlinjerna har kompletterats med möjligheten att använda
medborgardialog i samband med markanvisningar, vilket anges i punkt 5.4 i Förslag till
Riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun.
I de nuvarande riktlinjerna för markanvisning, vilka antogs av kommunfullmäktige den 25
april 2018, § 89, finns det angivna villkor om att markanvisningsavtal normalt tidsbegränsas
till högst två år. I Förslag till Riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun kompletteras
detta villkor med att tidsbegränsningen skiljer sig mellan planlagd mark och ej planlagd mark.
I de fall markanvisning sker för mark som inte är planlagd för ändamålet, gäller fortfarande
tidsbegränsningen om högst två år. Gällande markanvisningsavtal för mark som är planlagd
för ändamålet tidsbegränsas avtalstiden till högst sex månader. Anledningen till
förtydligandet i riktlinjernas villkor, är att planlagd mark anses färdig att nyttjas för sitt
ändamål. Således får vald exploatör kortare tid för markanvisning när marken redan är
planlagd.
Ekonomisk bedömning
Riktlinjer för markanvisning innebär inga kostnader utöver administrativa kostnader.
Förslaget innebär administrativa kostnader i de fall där medborgardialog tillämpas.

Sida 159 av 177

Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Förslag om Riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun antas.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Nuvarande Riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun upphävs.

Beslutet ska skickas till
Klk expl.

Jenny Perslow
Tillväxt- och exploateringschef

Jennie Andersson
Exploateringsingenjör

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-08-20
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(Ny motion) Motion om
NPF-säkrad
gymnasieutbildning Camilla Stensson (S), Anton
César (S) och Simon Waern
(S)
19
2020.373 KS
Sida 161 av 177

Sida 162 av 177

Motion
till
Alingsås
gymnasieutbildning

kommunfullmäktige

om

en

NPF-säkrad

För att möta upp Alingsås kommuns barn och ungdomars behov med
neuropsykiatriska funktionshinder (så kallade NPF-diagnoser) behövs det en
gymnasieutbildning i hemkommunen. Dessa ungdomar ska inte behöva söka sig
utanför kommunen för att få en anpassad gymnasieutbildning då risken för
avbrott är dubbelt så hög hos dessa än för ungdomar utan diagnos.
I andra kommuner i Sverige har man med goda resultat NPF-säkrat ett speciellt
program så som ex, ett samhällsprogram som ger en bred och allmän utbildning
som man kan lägga upp på 3-4 år.
Vi föreslår därför att:
- Kommunfullmäktige ger kultur och utbildningsnämnden i uppdrag att ta
fram ett förslag till en sökbar NPF-säkrad gymnasieutbildning på
Alströmergymnasiet.
För Socialdemokraterna
Den 10 september 2020
Camilla Stensson (S)
Anton César (S)
Simon Waern (S)
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Interpellation till
socialnämndens ordförande
Thorsten Larsson (M) om
personligt ombud - BrittMarie Kuylenstierna (MP)
20
2020.375 KS
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2020-09-14
Interpellation till socialnämndens ordförande Torsten Larsson (M) alternativt f.d
ordförande Eva-Lotta Pamp (M)
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde i maj år om ett sammanlagt sparbeting på
5.850 mnkr på socialförvaltningens Vuxenenhet, som ansvarar för den verksamhet som
berör personer med missbruksproblem och personer med psykisk funktionsnedsättning.
712.200 kr av detta belopp avser verksamheten “Personligt ombud”, som riktar sig till
personer över 18 år med långvarig och omfattande psykisk ohälsa och som har behov av
stöd, service, rehabilitering och sysselsättning. Funktionsnedsättningen skall medföra stora
svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden för att stöd skall kunna ges. Till
verksamheten utgår statsbidrag, detta år med 402.638 kr, varför nettokostnaden för
kommunen i år uppgår till 309.362 kr. Statsbidraget höjdes för Alingsås del med drygt
100.000 kr mellan 2019 och 2020.
Personligt ombud finns i ca 260 av landets 290 kommuner och har funnits i Alingsås sedan
2002. Mellan 2018 och 2019 ökade antalet kommuner som inrättade personliga ombud med
7 st.
Det personliga ombudet är anställt av kommunen men har en fristående ställning i
förhållande till kommunens verksamhet och andra myndigheter. Det personliga ombudet
arbetar på uppdrag av den enskilde och verksamheten syftar till att den enskilde ska
- ha bättre möjligheter att påverka sin livssituation och vara delaktig i samhället,
- ha möjlighet att leva ett mer självständigt liv,
- få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service.
Under 2019 fick sammanlagt 37 personer i Alingsås stöd via personligt ombud, varav 16
personer i åldersgruppen 18-29 år, de flesta män. Enligt beslutet som fattades i maj utifrån
ett bristfälligt skriftligt beslutsunderlag, kommer verksamheten personligt ombud att läggas
ned vid kommande årsskifte. Detta kommer att drabba en redan utsatt målgrupp, som har
svårt att föra sin egen talan, mycket hårt.
-

Hur kommer det sig att ni inte tycker att vi i fortsättningen har råd, trots
statsbidrag, att hjälpa och stödja denna grupp människor?

-

Hur skall dessa personer kunna få behövligt stöd i fortsättningen?

-

Vilka ekonomiska konsekvenser bedömer ni att nedläggningen kommer att få?

Britt-Marie Kuylenstierna
Ledamot kommunfullmäktige (MP)
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utgående
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(Ny motion) Motion om
infartsvägar - Boris
Jernskiegg (SD) m fl.
21
2020.400 KS
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Alingsås 2020-08-23
Motion
Välkomnade infarter

Vi bor i en fantastisk kommun. Vi är alla samhällets ambassadörer när vi pratar om vår hemkommun
med utsocknes.
När man kommer till vår kommun, oavsett om det är från Nossebro, Göteborg eller Borås skall man
känna sig välkommen, man skall förstå att det är något alldeles extra med Alingsås.
Våra infartsvägar är den första kontakten. Vi Sverigedemokrater värnar om detta viktiga, första
intryck. Det skall vara inbjudande, inte motbjudande. Därför är det viktigt att vi i allt planarbete tar i
beaktan denna kommunikation. Låt oss stärka vårt varumärke, låt oss se till att alla infartsvägar blir
attraktiva utan förfulande arkitektur, utan betonghöghus och slitna industribyggnader. Mellan Svea
och Göta ser det ganska bedrövligt ut bitvis, med gamla containrar och dåligt underhållna fastigheter.
Ett omtag behövs. Samhällsplanering ur estetiska perspektiv efterfrågas ”Trästaden Alingsås” är ett
eftersträvansvärt begrepp.

Vision 2040

Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom
nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla.
”Som resenär med tåg möts man vid promenad mot centrum av en ilsken dam som svingar en
handväska mot besökaren. Kan ingen byta ut handväsketanten till en glad flicka med blomsterbukett
istället?”
Vi har mycket att vara stolta över i vår kommun men om vi inte ser upp hotas intrycket av vårt
attraktiva samhälle och dess varumärke.

Sverigedemokraterna yrkar:
Att kommunens infartsvägar skall vara vackra genom bra planering och attraktiva intryck.
Att byggnation längs infartsvägar skall anpassas till kommunens lågmälda framtoning.
Att planarbete och detaljplaner skall se till att kommunens framtid knyter an till dess historia.

SD Alingsås
Boris Jernskiegg, Glenn Pettersson, Agneta Grange, Zandra Pettersson, Otto Stryhn, Lars-Olof Jaeger
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(Ny motion) Motion om
insatser för ökad kunskap
om antisemitism och rasism
i Alingsås skolor - Anton
César (S), Birgitta Larson
(S) och Pär-Göran
Björkman (S)
22
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2020.403 KS
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Motion till Alingsås kommunfullmäktige

Insatser för att öka kunskapen om antisemitism och rasism i Alingsås skolor.
Vi socialdemokrater vill att våra elever och lärare i Alingsås skolor ska ges möjlighet till
ökad kunskap om antisemitism och andra former av rasism genom utbildningsinsatser
och så kallade hågkomstresor.
I år är det 75 år sedan fångarna i koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau befriades. Vi
ser samtidigt med bestörtning hur antisemitismen och rasismen växer i vårt samhälle.
Historien visar hur fasanfulla övergrepp och brott mot folkrätten börjat med att
samhällsgrupper ställts mot varandra och att vissa grupper avhumaniserats. Dessvärre
påminns vi om att mänskligheten inte blivit vaccinerad mot det giftiga hatet och dess
katastrofala konsekvenser. Massakern i Srebrenica, folkmorden i Kambodja och Rwanda,
hemskheter som påminner oss om att historien upprepar sig. Dessa folkmord och brott
mot mänskligheten har begåtts i senmodern tid – även i Europa.
Allt eftersom förintelsens överlevare blir färre, ökar behovet av att inpränta varje ny
generation om förintelsen. Vi behöver även hålla minnet levande av hur snabbt ett helt
samhälle och nation kan förminska värdet av minoriteter och folkgrupper. När
förintelsens överlevare ej längre kan besöka en gymnasieaula och berätta sin historia
behöver vi säkerställa att erfarenheterna och kunskaperna hålls i liv bland morgondagens
alingsåsare.
Regeringen har ökat anslaget för att fler skolklasser ska kunna göra skolresor till
förintelsens minnesplatser. Dessa hågkomstresor utgör en viktig del i att hålla minnet av
förintelsen och andra folkmord levande. Det finns såväl extern finansiering som externa
utbildningsinsatser för Alingsås kommun att söka.
Vi föreslår därför att:
-

Grundskole- och gymnasielärare ges möjlighet att genomgå utbildningen

”Förintelsen, antisemitism och rasism”, anordnad av Svenska kommittén mot
antisemitism (SKMA).
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-

Utbildningsinsatser, temadagar eller seminarier genomförs för våra grundskoleoch gymnasieelever. Syftet är att öka elevers kunskap om förintelsen samt om
antisemitism och andra former av rasism både historiskt och i dagens samhälle.

-

Kultur och utbildningsnämnden ansöker om extern finansiering från SKMA och
därtill kopplade Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond, för att genomföra
hågkomstresor för elever på Alströmergymnasiet.

Alingsås den 17 september 2020

Anton César

Birgitta Larsson
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P-G Björkman

(Ny motion) Motion om
hundrastgårdar - Boris
Jernskiegg (SD) och Agneta
Grange (SD)
23
2020.406 KS
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Alingsås 2020-09-28

Motion
Rastgård för nära och kära
I pandemins spår ökar antalet hundägare. Inte så konstigt då fler har varit hemma och fler har känt
sig ensamma.
Hunden är människans bästa vän!
Hundar lyssnar tålmodigt, hundar är trogna, hundar älskar kravlöst. Hundar har bevisligen en god
påverkan på människors hälsa.
Konflikter mellan djurägare och icke djurägare uppstår ibland. Man har synpunkter på avföring och
lösspringande hundar. Det är djurägaren som har strikt ansvar för sina djur och skall tillse att dessa
får den vård och den motion dessa behöver. Få människor promenerar i ur och skur såsom
hundägare. De allra flesta hundägarna plockar upp efter djuren och håller dem under uppsikt.
Att kunna släppa sina ”pälsklingar” ger hundarna möjlighet att sträcka ut och röra sig naturligt. Att
fritt få nosa är deras ”Facebook” där allsköns information passerar nosens alla vinklar och vrår.
Att kunna släppa sina djur är för många tyvärr en omöjlighet. Man saknar inhägnad tomt, man har
inte den inkallning som behövs och trafiken är ett reellt hot.
I Alingsås har vi rastgårdar dels på Savannen och vid Kongo. Dessa fyller en samhällsnyttig funktion.
Här kan man släppa djuren fritt och här finns papperskorgar till gårdagens mat.
Nu när hundarna blivit fler och bostäderna likaså, finns ett uttalat önskemål om samma
samhällsservice i Ingared och Sollebrunn. Här kan kommunen hjälpa till med uppförande av behövda
mötesplatser för hundägarna och deras hundar.
Vi Sverigedemokrater yrkar därför:
Att kommunen undersöker möjligheterna för lämpliga platser inom kommunen där
hundrastgårdar kan uppföras.
Att kommunen uppför hundrastgårdar i kommunens olika delar, beroende på behov.
Att kommunen undersöker eventuell sponsring för dessa rastgårdar.

Boris Jernskiegg, gruppledare SD Alingsås
Agneta Grange, ordförande SD Alingsås
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Meddelanden
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BESLUT
2020-09-08
Dnr: 201-41692-2020

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
2 september 2020 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Alingsås
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Ny ledamot: Roger Andersson
Ny ersättare: Billy Westerholm
Avgången ledamot: Micaela Johansson
Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
För information om hur Länsstyrelsen i Västra Götaland behandlar personuppgifter, se
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-lansstyrelsen-i-vastra-gotaland/omwebbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html
De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Alingsås
Ledamot
Simon Waern
Sebastian Aronsson
Anton César
Anita Hedén Unosson
Björn Wallin Salthammer
Camilla Stensson
Pär-Göran Björkman
Moheeb Jouda
Anders Sandberg
Birgitta Carlsson
Leif Hansson
Karin Johansson
Roger Andersson *
Birgitta Larsson

Ersättare
1. Birgit Börjesson
2. Irene Jonsson
3. Lennart Allbro
4. Annika Olofsson
5. Ulf Unosson
6. Marie Sormunen
7. Billy Westerholm *

Sida 176 av 177

2/2

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, 403 40 GÖTEBORG
inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Marina Fagermoen

David Forsberg
Kopia till
Alingsås kommun
Ny ledamot
Ny ersättare
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
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