Kallelse/föredragningslista

Sammanträde med Kommunfullmäktige
Tid:

2021-04-28, kl. 18:00

Plats:

Trolle Lindgrens sal, Alströmergymnasiet, Alingsås
På grund av rådande situation med Covid-19 önskar kommunfullmäktige
att allmänheten endast deltar vid kommunfullmäktiges sammanträde via
webbsändningen: Alingsås WebbTV, alingsas.se.
Sammanträdet kommer att ske med digital närvaro för
kommunfullmäktige, endast kommunfullmäktiges presidium och
tjänstgörande tjänstemän på fysisk plats. Anledningen är att minska
risken för att sprida smitta. Kommunfullmäktige ber allmänheten att
respektera detta.
Föredragningslistan och handlingar till sammanträdet finns tillgängliga på
kommunledningskontoret (Rådhuset). Föredragningslistan och handlingar
hittar du även 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/ Covid -19
3.

Ansvarig utgivare för webbsändning av kommunfullmäktiges
sammanträden, 2021.102 KS

4.

Revidering av lokala ordningsföreskrifter - samlat ärende, 2018.664 KS

5.

Marknadsmässiga räntepåslag 2022, 2021.112 KS

6.

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen, 2021.073 KS
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7.

Delegering av beslutanderätt enligt lag om särskilda begränsningar för
att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, 2021.131 KS

8.

Svar på motion om framtagande av en långsiktig plan för Nolhaga slott
och park - Pär-Göran Björkman (S), Simon Waern (S) och Camilla
Stensson (S), 2020.320 KS

9.

Svar på motion om en extern granskning av de generella
effektiviseringskraven - Martin Lindberg (V), 2020.326 KS

10.

Svar på motion om införande av funktionen invånarförslag - Anna
Hansson (MP), 2020.331 KS

11.

Svar på motion om språktest vid anställning till arbeten inom
kommunen där kommunikation är viktigt - Boris Jernskiegg (SD) m fl,
2020.341 KS

12.

Svar på motion gällande stationsområdet - Boris Jernskiegg (SD) m fl,
2020.347 KS

13.

Svar på motion gällande kameraövervakning av kommunens
fastigheter - Boris Jernskiegg (SD) m fl., 2020.348 KS

14.

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

15.

Svar på motion om hundrastgårdar - Boris Jernskiegg (SD) och Agneta
Grange (SD), 2020.406 KS

16.

Svar på motion om utvecklingsplaner för Säveån och Gerdska ström Simon Waern (S), Camilla Stenson (S), Leif Hansson (S), 2020.475 KS

17.

Redovisning av obesvarade motioner 2021, 2021.058 KS

18.

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om våld i nära relationer
- Anita Brodén (L), 2021.242 KS
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19.

Ny Motion om översyn av delegationsordningar - Simon Waern (S),
Anders Sandberg (S), Anita Hedén Unosson (S), 2021.226 KS

20.

Ny Motion om att stoppa timanställningarna inom vård och omsorg Maria Adrell (V), 2021.244 KS

21.

Ny Motion om ökad sjukskötersketäthet i vård och omsorg - Maria
Adrell (V), 2021.245 KS

22.

Avsägelse av uppdrag som ledamot i vård- och omsorgsnämnden Zlatibor Zinik (C), 2021.216 KS

23.

Avsägelse av uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden - Bo
Lundbladh (C), 2021.221 KS

24.

Avsägelse av uppdrag som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden Christian Wiberg (MP), 2021.187 KS

25.

Kommunalt kompletteringsval - Ny ledamot i kultur-j och
utbildningsnämnden efter Maria Åkebrand (KD), Adam Jansson (KD),
2021.233 KS

26.

Kommunalt kompletteringsval - Ny ledamot i
samhällsbyggnadsnämnden efter Christian Wiberg (MP), Sebastian
Birgersson (MP), 2021.234 KS

27.

Kommunalt kompletteringsval - Ny ledamot i vård- och
omsorgsnämnden efter Zlatibor Sinik (C), Bo Lundbladh (C), 2021.235
KS

28.

Kommunalt kompletteringsval - Ny ersättare i vård- och
omsorgsnämnden efter Bo Lundbladh (C), Zlatibor Sinik (C), 2021.236
KS

29.

Kommunalt kompletteringsval - Ny ersättare i valberedningen efter
Linda Espeving (M), Daniel Ringström (M), 2021.237 KS

30.

Meddelanden
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Ansvarig utgivare för
webbsändning av
kommunfullmäktiges
sammanträden
3
2021.102 KS
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-04-12

§ 48 2021.102 KS

Ansvarig utgivare för webbsändning av kommunfullmäktiges
sammanträden
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 23 juni 2010, § 167, att kommunfullmäktiges
sammanträden ska webbsändas. Alingsås kommun har nyligen bytt leverantör för
webbsändningen av kommunfullmäktiges sammanträden. Ny leverantör är Quickchannel.
Webbsändningen behöver en ansvarig utgivare enligt 4 kap. 1 § yttrandefrihetsgrundlagen.
Kommunen måste därför anmäla sin sändningsverksamhet och anmäla en ansvarig utgivare
till Myndigheten för press, radio och tv.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 9 mars lämnat följande yttrande:
Den som bedriver sändningsverksamhet måste utse en ansvarig utgivare för
webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden. Kommunfullmäktiges ordförande
bör vara ansvarig utgivare, eftersom det är denne som har möjlighet att avbryta
sammanträdet och sändningen vid behov. Kommunfullmäktiges vice ordförande och andre
vice ordförande bör därmed utses som ställföreträdande, för att ersätta ordföranden under
kortare perioder av exempelvis semester eller sjukfrånvaro.
Ansvarig utgivare ska inte vara ansvarig för vad som sägs i direktsända program, såsom
kommunfullmäktiges sammanträden. Ledamöter och eventuella andra talare ansvarar själva
för de yttrandefrihetsbrott de kan komma att begå.
Kommunledningskontoret föreslår därmed att Kristina Grapenholm (L), ordförande, utses till
ansvarig utgivare för sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden på
www.alingsas.se, samt att Birgitta Carlsson (S), vice ordförande, och Per-Gordon Tranberg
(M), andre vice ordförande, utses som ersättare till ansvarig utgivare efter ordförande.
Arbetsutskottet har den 31 mars 2021, § 71 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Kristina Grapenholm (L), ordförande, utses till ansvarig utgivare för sändningar av
kommunfullmäktiges sammanträden på www.alingsas.se.
2. Birgitta Carlsson (S), vice ordförande, utses som ersättare till
ansvarig utgivare efter ordförande.
3. Per-Gordon Tranberg (M), andre vice ordförande, utses som ersättare till
ansvarig utgivare efter ordförande och vice ordförande.

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-03-09
Jenny Hellsten

Kommunstyrelsen

2021.102 KS

Ansvarig utgivare för webbsändning av
kommunfullmäktiges sammanträden
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 23 juni 2010, § 167, att kommunfullmäktiges
sammanträden ska webbsändas. Alingsås kommun har nyligen bytt leverantör för
webbsändningen av kommunfullmäktiges sammanträden. Ny leverantör är Quickchannel.
Webbsändningen behöver en ansvarig utgivare enligt 4 kap. 1 § yttrandefrihetsgrundlagen.
Kommunen måste därför anmäla sin sändningsverksamhet och anmäla en ansvarig utgivare
till Myndigheten för press, radio och tv.
Förvaltningens yttrande
Den som bedriver sändningsverksamhet måste utse en ansvarig utgivare för
webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden. Kommunfullmäktiges ordförande
bör vara ansvarig utgivare, eftersom det är denne som har möjlighet att avbryta
sammanträdet och sändningen vid behov. Kommunfullmäktiges vice ordförande och andre
vice ordförande bör därmed utses som ställföreträdande, för att ersätta ordföranden under
kortare perioder av exempelvis semester eller sjukfrånvaro.
Ansvarig utgivare ska inte vara ansvarig för vad som sägs i direktsända program, såsom
kommunfullmäktiges sammanträden. Ledamöter och eventuella andra talare ansvarar själva
för de yttrandefrihetsbrott de kan komma att begå.
Kommunledningskontoret föreslår därmed att Kristina Grapenholm (L), ordförande, utses till
ansvarig utgivare för sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden på
www.alingsas.se, samt att Birgitta Carlsson (S), vice ordförande, och Per-Gordon Tranberg
(M), andre vice ordförande, utses som ersättare till ansvarig utgivare efter ordförande.

Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kristina Grapenholm (L), ordförande, utses till ansvarig utgivare för sändningar av
kommunfullmäktiges sammanträden på www.alingsas.se.
2. Birgitta Carlsson (S), vice ordförande, utses som ersättare till ansvarig utgivare efter
ordförande.
3. Per-Gordon Tranberg (M), andre vice ordförande, utses som ersättare till ansvarig
utgivare efter ordförande och vice ordförande.
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Beslutet ska skickas till
Myndigheten för press, radio och tv, KLK

Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-03-09
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Revidering av lokala
ordningsföreskrifter - samlat
ärende
4
2018.664 KS
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-04-12

§ 49 2018.664 KS

Revidering av lokala ordningsföreskrifter - samlat ärende
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 10 december 2018, § 241, att genomföra en översyn av
regleringen kring fyrverkerier i Alingsås kommuns lokala ordningsföreskrifter.
Kommunfullmäktige biföll den 30 januari 2019, § 13, en motion angående regelverk för
fyrverkerier, där kommunstyrelsen gavs i uppdrag att se över och utvidga de lokala
ordningsföreskrifterna gällande vilka tider och platser det skulle förbjudas att skjuta
fyrverkerier.
Kommunledningskontoret genomförde en översyn av de lokala ordningsföreskrifterna och
utarbetade ett förslag. Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2019, § 78, att godkänna
förslaget till reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter med följande tillägg till § 16:
I övriga delar av kommunen får användning av pyrotekniska varor endast ske under följande
tider:
Påskafton och nyårsafton kl. 18.00-01.00.
Kommunfullmäktiges beslut överklagades till förvaltningsrätten i Göteborg, vilken i dom
meddelad den 9 november 2020 upphävde beslutet. Domen har vunnit laga kraft.
Vid behandling av ärendet vid kommunstyrelsens arbetsutskott 20 januari 2021, § 5,
uppmärksammades avsaknad av kartbilagor till ordningsföreskrifterna. Vid närmare
undersökning uppdagades behov av framtagande av nya kartbilagor då de äldre kartorna var
otydliga samt föråldrade. Nya kartbilagor har därför tagits fram med hjälp av kommunens
GIS-enhet och bifogas ordningsföreskrifterna. Kartbilagorna förtydligar vilka områden som
omfattas av förbud mot förtäring av spritdrycker enligt § 10 samt förbud gällande användning
av pyroteknik enligt § 16. Vid kommunstyrelsens arbetsutskott uttrycktes även en önskan om
att peka ut en särskild plats inom kommunen där det är tillåtet att skjuta fyrverkerier.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 mars 2021 lämnat följande yttrande:
Av förvaltningsrättens dom framkommer att domstolen endast laglighetsprövade tillägget till
16 § i den lokala ordningsstadgan. Förvaltningsrätten bedömde att inskränkningen av tiden
för användande av pyrotekniska varor för långtgående och därmed i strid med 3 kap. 12 §
ordningslagen.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-04-12

KS § 49, forts
Kommunen är inte behörig att fatta beslut som står i strid med ordningslagen. Den
kompetens som delegerats till kommunerna gällande att beslut om lokala ordningsföreskrifter
har vissa gränser, där ett kommunomfattande förbud mot fyrverkerier anses vara för
långtgående. För att ett förbud mot skjutande av fyrverkerier i den omfattning som
kommunfullmäktige önskat ska bli aktuellt behövs en ändring av ordningslagen, vilken i så
fall beslutas av riksdagen. Ett förslag om en utpekad plats i kommunen där det är
rekommenderat att skjuta fyrverkerier har formulerats.
Kommunledningskontoret gör i samråd med samhällsbyggnadskontoret bedömningen att
förslag att peka ut en geografisk plats inom kommunen där det är tillåtet att skjuta
fyrverkerier inte kommer att få önskad effekt. Enligt den lagstiftning som beskrivits ovan
bidrar inte en utpekad plats till att fyrverkerier endast kommer att skjutas på den platsen, då
det fortfarande inte skulle vara förbjudet att skjuta fyrverkerier på andra platser i kommunen.
Kommunledningskontoret bedömer att den revidering som behöver ske med anledning av
förvaltningsrättens dom är att ta bort tillägget till § 16, se text markerad i rött i bifogat förslag
till lokala ordningsföreskrifter.
I den omvärldsbevakning som har gjorts kring andra kommuners lokala ordningsföreskrifter
kan kommunledningskontoret konstatera att det finns kommuner som har beslutat om
mycket mer inskränkande och långtgående lokala föreskrifter vad gäller användning av
pyrotekniska varor än föreliggande förslag men där beslutet inte har laglighetsprövats.
Därmed har det uppstått en förskjutning mellan faktiskt tillämpning och lagliga
förutsättningar. Det är problematiskt när olika kommuner de facto ges olika förutsättningar
gällande regleringar i lokala föreskrifter.
Arbetsutskottet har den 31 mars 2021, § 72.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att tillskriva Regeringskansliet om
kommuners olika möjligheter att besluta om lokala föreskrifter och inskränka möjligheter för
användning av pyrotekniska varor.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Förslag till reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter i Alingsås kommun godkänns.
Expedieras till
Klk-kansli

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-03-18
Malin Lindholm

Kommunstyrelsen

2018.664 KS

Revidering av lokala ordningsföreskrifter
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 10 december 2018, § 241, att genomföra en översyn av
regleringen kring fyrverkerier i Alingsås kommuns lokala ordningsföreskrifter.
Kommunfullmäktige biföll den 30 januari 2019, § 13, en motion angående regelverk för
fyrverkerier, där kommunstyrelsen gavs i uppdrag att se över och utvidga de lokala
ordningsföreskrifterna gällande vilka tider och platser det skulle förbjudas att skjuta
fyrverkerier.
Kommunledningskontoret genomförde en översyn av de lokala ordningsföreskrifterna och
utarbetade ett förslag. Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2019, § 78, att godkänna
förslaget till reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter med följande tillägg till § 16:
I övriga delar av kommunen får användning av pyrotekniska varor endast ske under följande
tider:
Påskafton och nyårsafton kl. 18.00-01.00.
Kommunfullmäktiges beslut överklagades till förvaltningsrätten i Göteborg, vilken i dom
meddelad den 9 november 2020 upphävde beslutet. Domen har vunnit laga kraft.
Vid behandling av ärendet vid kommunstyrelsens arbetsutskott 20 januari 2021, § 5,
uppmärksammades avsaknad av kartbilagor till ordningsföreskrifterna. Vid närmare
undersökning uppdagades behov av framtagande av nya kartbilagor då de äldre kartorna var
otydliga samt föråldrade. Nya kartbilagor har därför tagits fram med hjälp av kommunens
GIS-enhet och bifogas ordningsföreskrifterna. Kartbilagorna förtydligar vilka områden som
omfattas av förbud mot förtäring av spritdrycker enligt § 10 samt förbud gällande användning
av pyroteknik enligt § 16. Vid kommunstyrelsens arbetsutskott uttrycktes även en önskan om
att peka ut en särskild plats inom kommunen där det är tillåtet att skjuta fyrverkerier.
Förvaltningens yttrande
Av förvaltningsrättens dom framkommer att domstolen endast laglighetsprövade tillägget till
16 § i den lokala ordningsstadgan. Förvaltningsrätten bedömde att inskränkningen av tiden
för användande av pyrotekniska varor för långtgående och därmed i strid med 3 kap. 12 §
ordningslagen.
Kommunen är inte behörig att fatta beslut som står i strid med ordningslagen. Den
kompetens som delegerats till kommunerna gällande att beslut om lokala ordningsföreskrifter
har vissa gränser, där ett kommunomfattande förbud mot fyrverkerier anses vara för
långtgående. För att ett förbud mot skjutande av fyrverkerier i den omfattning som
kommunfullmäktige önskat ska bli aktuellt behövs en ändring av ordningslagen, vilken i så
fall beslutas av riksdagen. Ett förslag om en utpekad plats i kommunen där det är
rekommenderat att skjuta fyrverkerier har formulerats.
Kommunledningskontoret gör i samråd med samhällsbyggnadskontoret bedömningen att
förslag att peka ut en geografisk plats inom kommunen där det är tillåtet att skjuta
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fyrverkerier inte kommer att få önskad effekt. Enligt den lagstiftning som beskrivits ovan
bidrar inte en utpekad plats till att fyrverkerier endast kommer att skjutas på den platsen, då
det fortfarande inte skulle vara förbjudet att skjuta fyrverkerier på andra platser i kommunen.
Kommunledningskontoret bedömer att den revidering som behöver ske med anledning av
förvaltningsrättens dom är att ta bort tillägget till § 16, se text markerad i rött i bifogat förslag
till lokala ordningsföreskrifter.
I den omvärldsbevakning som har gjorts kring andra kommuners lokala ordningsföreskrifter
kan kommunledningskontoret konstatera att det finns kommuner som har beslutat om
mycket mer inskränkande och långtgående lokala föreskrifter vad gäller användning av
pyrotekniska varor än föreliggande förslag men där beslutet inte har laglighetsprövats.
Därmed har det uppstått en förskjutning mellan faktiskt tillämpning och lagliga
förutsättningar. Det är problematiskt när olika kommuner de facto ges olika förutsättningar
gällande regleringar i lokala föreskrifter.

Bilaga Lokala ordningsföreskrifter
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att tillskriva
Regeringskansliet om kommuners olika möjligheter att besluta om lokala
föreskrifter och inskränka möjligheter för användning av pyrotekniska varor.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
2. Förslag till reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter i Alingsås kommun
godkänns.
Beslutet ska skickas till
Länsstyrelsen Västra Götaland, polismyndigheten, SBN, stabschef, kommunjurist

Cecilia Knutsson
Stabschef

Malin Lindholm
Kommunjurist

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-03-18
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ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Alingsås kommun
Senast ändrade av kommunfullmäktige den xx 2021, § xx.
Alingsås kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt
ordningslagen (1993:1617).
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
1§
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3
kap. ordningslagen (1993:1617).
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna
ordningen i Alingsås kommun ska upprätthållas. Bestämmelsen om användande av
pyrotekniska varor i 16 § 2 st. har till syfte att förhindra att människors hälsa eller egendom
skadas.
2§
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt
1 kap. 2 § 1 st. 1-4 p. ordningslagen om inte annat anges. Bestämmelsen i 16 § är även
tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen.
För områden som kommunen upplåtit till torghandel gäller också kommunens lokala
ordningsföreskrifter för torghandeln i Alingsås kommun.
3§
Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap.
2 § 2 st., följande områden jämställas med offentlig plats: Lövekulle camping- och badplats,
Mjörnbadet, Nolhaga park, Nolhaga berg och samtliga begravningsplatser i kommunen.
Lastning av varor m.m.
4§
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering av varor ska den som är ansvarig för
åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga
olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter,
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens
arbete hindras.
Containrar
5§
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som ska ställas upp på en offentlig
plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens
namn, adress och telefonnummer.
Markiser, flaggor och skyltar
6§
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på
lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Alingsås kommun
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Affischering
7§
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas
upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats.
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande
anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare
att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på
byggnad där rörelsen finns.
Högtalarutsändning
8§
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på
offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av
polismyndigheten.
Insamling av pengar
9§
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.
När insamling ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.
Förtäring av alkohol
10 §
Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras inom följande områden:
Inom ett område begränsat av Säveån - väg 180 (Vänersborgsvägen) - järnvägen- V
Ringgatan - Södra Strömgatan, Nolhaga park och Nolhaga berg samt området utanför
huvudentrén till Alingsås-Parken, området tillhörande Alströmerskolan mellan
Kungälvsvägen och Bananstigen samt parkeringsplatserna i anslutning till Teatergatan, på
badplats och allmän platsmark vid Lövekulle.
Områdena redovisas på kartbilaga.
Ambulerande försäljning
11 §
För ambulerande försäljning på Kungsgatan krävs polismyndighetens tillstånd.
Inom ett område begränsat av Norra Ringgatan, Västra Ringgatan, Stationsgatan och
Lendahlsgatan råder generellt förbud mot ambulerande försäljning under evenemanget
”Potatisfestivalen”. Undantag kan beviljas av polismyndigheten.
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk
endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap.
1 § ordningslagen.
Badförbud
12 §
Bad är förbjudet i Säveån nedströms Sävebron.
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Hundar
13 §
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som
endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 13 och 14 §§. Det som
sägs i dessa paragrafer gäller inte för assistanshund eller för polishund i tjänst.
14 §
Hundar ska hållas kopplade inom ett område begränsat av Norra Ringgatan-Östra
Ringgatan-Södra Ringgatan-och Västra Ringgatan. Vidare ska hundar hållas kopplade
inom följande områden: idrotts-, festplatser och andra aktivitetsområden i samband med
arrangemang, lekplatser samt under tiden 1 april - 30 september även parker eller
planteringar, campingplatser och iordningställda badplatser.
Tikar ska under löptid hållas kopplade, dock inte inom inhägnade områden.
Hundar ska hållas kopplade och får inte rastas på begravningsplatser.
15 §
Inom följande områden ska avföring efter hund plockas upp: på offentlig plats inom
detaljplanelagt område, badplatser, lekplatser, campingplatser, Nolhaga park,
iordningställda motions- och/eller promenadstigar i Kärrbogärde, Erska lunde,
Klockaregårdskullen, Stadsskogen och Hjortgårdens friluftsområde.
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor
16 §
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor inom stadskärnan, (inom Norra Ringgatan,
Västra Ringgatan, Vänersborgsvägen och Stationsgatan) och på offentlig plats inomhus.
Det är också förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från Alingsås
lasarett (Viktoriagatan, Oscarsgatan, Södra Ringgatan och Vilovägen).
I övriga delar av kommunen får användning av pyrotekniska varor endast ske under
följande tider: Påskafton och nyårsafton kl. 18.00-01.00.
Områdena redovisas på kartbilaga.
Skjutning med luftvapen m.m.
17 §
Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på offentlig plats.
Ridning
18 §
Ridning får inte ske på elljusspåret och gula spåret i Hjortmarkaområdet.
Avgift för att använda offentlig plats
19 §
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats
har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.
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Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
20 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 4-12 §§ samt 14-18 §§ i
dessa ordningsföreskrifter kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § 2 st.
ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
----------------------------Dessa föreskrifter träder i kraft den xx.
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2021-01-20

§ 5 2018.664 KS

Revidering av lokala ordningsföreskrifter - samlat ärende
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 10 december 2018, § 241, att genomföra en översyn av
regleringen kring fyrverkerier i Alingsås kommuns lokala ordningsföreskrifter.
Kommunfullmäktige biföll den 30 januari 2019, § 13, en motion angående regelverk för
fyrverkerier, där kommunstyrelsen gavs i uppdrag att se över och utvidga de lokala
ordningsföreskrifterna gällande vilka tider och platser det skulle förbjudas att skjuta
fyrverkerier.
Kommunledningskontoret genomförde en översyn av de lokala ordningsföreskrifterna och
utarbetade ett förslag. Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2019, § 78, att godkänna
förslaget till reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter med följande tillägg till § 16:
I övriga delar av kommunen får användning av pyrotekniska varor endast ske under följande
tider:
Påskafton och nyårsafton kl. 18.00-01.00.
Kommunfullmäktiges beslut överklagades till förvaltningsrätten i Göteborg, vilken i dom
meddelad den 9 november 2020 upphävde beslutet. Domen har vunnit laga kraft.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 29 december 2020 lämnat yttrande samt förslag
till beslut.

Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Johan Karlsson (C) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare beredning.
Boris Jernskiegg (SD) och Simon Waern (S) föreslår att Karl-Johans förslag om återremiss
bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet för ytterligare
beredning.
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Beslut
AU § 5, forts
Arbetsutskottets beslut:
Ärendet återremitteras för ytterligare handläggning.
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-04-12

§ 50 2021.112 KS

Marknadsmässiga räntepåslag 2022
Ärendebeskrivning
Tillämpningsanvisningar till finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern som antogs av
kommunstyrelsen den 13 november 2017, 193, anger att kommunfullmäktige årligen
fastställer marknadsmässigt påslag för respektive bolag. De påslag som gäller för år 2021
beslutades av kommunfullmäktige den 27 maj 2020, § 50.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 mars 2021 lämnat följande yttrande:
All upplåning i Alingsås kommunkoncern samordnas centralt med vidareutlåning till de
kommunala bolagen. När kommunen ställer ut lån till koncernbolagen krävs räntepåslag som
läggs till på kommunens egna upplåningskostnad eftersom det inte är tillåtet att ge
kommunalt ägda bolag konkurrensfördelar. Detta innebär att bolagens villkor för finansiering
ska vara marknadsmässiga.
De marknadsmässiga räntepåslagen för år 2022 har analyserats av kommunens finansiella
rådgivare. Räntepåslaget för Alingsås Energi Nät AB är oförändrat mot föregående år och för
AB Alingsås Rådhus blir det en mindre sänkning. Förändringarna förklaras främst av hur
rörelseresultatet har utvecklats. Till 2022 sänks räntepåslagen för AB Alingsåshem och Fabs
AB, vilket främst förklaras av att analysen har tagit hänsyn till en justerad soliditet som
inkluderar övervärden i fastigheter.
Arbetsutskottet har den 31 mars 2021, § 73 behandlat ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Marknadsmässiga räntepåslag för AB Alingsås Rådhus fastställs till 0,45 procent för år
2022.
2. Marknadsmässiga räntepåslag för AB Alingsåshem fastställs till 0,45 procent för år 2022.
3. Marknadsmässiga räntepåslag för Fabs AB fastställs till 0,47 procent för år 2022.
4. Marknadsmässiga räntepåslag för Alingsås Energi Nät AB fastställs till 0,23 procent för år
2022.
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Kommunstyrelsen

2021.112 KS

Marknadsmässiga räntepåslag 2022
Ärendebeskrivning
Tillämpningsanvisningar till finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern som antogs av
kommunstyrelsen den 13 november 2017, 193, anger att kommunfullmäktige årligen
fastställer marknadsmässigt påslag för respektive bolag. De påslag som gäller för år 2021
beslutades av kommunfullmäktige den 27 maj 2020, § 50.
Förvaltningens yttrande
All upplåning i Alingsås kommunkoncern samordnas centralt med vidareutlåning till de
kommunala bolagen. När kommunen ställer ut lån till koncernbolagen krävs räntepåslag som
läggs till på kommunens egna upplåningskostnad eftersom det inte är tillåtet att ge
kommunalt ägda bolag konkurrensfördelar. Detta innebär att bolagens villkor för finansiering
ska vara marknadsmässiga.
De marknadsmässiga räntepåslagen för år 2022 har analyserats av kommunens finansiella
rådgivare. Räntepåslaget för Alingsås Energi Nät AB är oförändrat mot föregående år och för
AB Alingsås Rådhus blir det en mindre sänkning. Förändringarna förklaras främst av hur
rörelseresultatet har utvecklats. Till 2022 sänks räntepåslagen för AB Alingsåshem och Fabs
AB, vilket främst förklaras av att analysen har tagit hänsyn till en justerad soliditet som
inkluderar övervärden i fastigheter.
Ekonomisk bedömning
De marknadsmässiga påslagen utvecklas i olika riktningar för bolagen. Ett lägre
marknadsmässigt påslag medför lägre räntekostnader. För till Alingsås kommunkoncern blir
det ingen effekt eftersom transaktionerna sker mellan kommunen och respektive bolag.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Marknadsmässiga räntepåslag för AB Alingsås Rådhus fastställs till 0,45 procent för år 2022.
Marknadsmässiga räntepåslag för AB Alingsåshem fastställs till 0,45 procent för år 2022.
Marknadsmässiga räntepåslag för Fabs AB fastställs till 0,47 procent för år 2022.
Marknadsmässiga räntepåslag för Alingsås Energi Nät AB fastställs till 0,23 procent för år
2022.
Beslutet ska skickas till
AB Alingsås Rådhus, AB Alingsåshem, Fabs AB, Alingsås Energi Nät AB
Simon Lindau
Ekonomichef

Markus Johanen
Controller

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-03-18
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Räntekurvor 2021-02-28
Denna rapport är framtagen för att bistå med ett beslutsunderlag avseende fastställande av marginal för interna lån alternativt
borgensavgift. Beräkningsmodellen utgår från vad respektive bolag skulle kunna låna till på egna meriter och utgår från aktuella och
relevanta marknadsnoteringar samt det enskilda bolagets individuella kreditvärdighet.

Nedan är uppskattad upplåningskostnad för:
1. Kommunen
2. Kommunala bolag med hög kreditvärdighet
3. Kommunala bolag med låg kreditvärdighet
AB Alingsås Rådhus erhåller en räntekurva som ligger i spannet mellan räntekurva hög kreditvärdighet och räntekurva låg
kreditvärdighet.
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Upplåningsränta låg kreditvärdighet

1

Individuell justering
För att erhålla rätt nivå inom räntespannet görs en analys av AB Alingsås Rådhus:s finansiella status. Det jämförs med finansiell
status på övriga kommunal- och landstingsägda bolag i Sverige som har ett tillgångsvärde över 100 miljon SEK.

Finansiell status erhålls genom att jämföra följande tre nyckeltal:
• EBIT/Tillgångar - Resultat före räntenetto och skatt i förhållande till totala tillgångar vilket ger ett mått på lönsamheten
• Räntetäckningsgrad - Resultat före finansnetto i förhållande till räntekostnader vilket speglar bolagets förmåga att täcka räntekostnader
• Soliditet - Eget kapital i förhållande till totalt kapital vilket speglar bolagets betalningsförmåga på lång sikt

Utfall

Finansiell status - AB Alingsås Rådhus

5,7 poäng
(EBIT/Tillgångar: 2,8%)

EBIT/Tillgångar

6,0 poäng
(Räntetäckningsgrad: 4,0
ggr)

Räntetäckningsgrad

3,8 poäng (Soliditet:
15,5%)
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AB Alingsås Rådhus

AB Alingsås Rådhus har erhållit 15,6 poäng av 30 möjliga. 48,1% av räntespannet adderas på upplåningsräntekurvan med hög
kreditvärdighet.

Marginalen grundar sig på aktuell kapitalbindning och marginalen ökar med längre bindningstid. Aktuell kapitalbindning uppgår till
2,2 år per 2021-03-08
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Resultat
Marginalen förändras över tid beroende på att förutsättningarna på marknaden samt i bolaget förändras. Nedan illustreras
utvecklingen av marginalen de senaste tre åren.
1,20%

Marginal över tid

1,00%

0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%

Rullande 3 års medelvärde för marginalen är beräknad till 45 punkter.
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Appendix
1. Regelverk
När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett räntepåslag. Om koncernbolaget lånar själv och kommunen tecknar ett
borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen skall ersättas för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en avgift
eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är enligt lag inte
tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för
finansieringen ska vara marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett fristående bolag utan
kommunalt ägande. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. Påslaget
får varken vara för högt eller för lågt då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av vinstmedel.
Internprissättningen av lån samt beräkning av borgensavgift måste alltså ske på marknadsmässiga grunder.

2. Metod marginalberäkning
Beräkning av borgensavgift respektive räntepåslag som tar sin utgångspunkt från publikt tillgänglig marknadsdata vilket sedan
justeras individuellt per bolag baserat på dess finansiella status. Modellen baseras på följande parametrar:

•
•

Genomsnittlig ränta på kommunens externa lån, inklusive eventuella derivat
Ett bolagsspecifikt påslag, där påslaget ska motsvara en marknadsmässig ränteskillnad gentemot kommunens upplåning och
vad det enskilda bolaget skulle kunna låna till på egna meriter

För att identifiera rätt nivå på det bolagsspecifika påslaget görs detta i fler steg. Till att börja med tas utgångspunkten i olika
räntekurvor vilka motsvarar upplåningskostnaden för bolag med en liknande kreditvärdighet. Genom detta erhålles
marknadsmässiga nivåer, samt adekvata relationer mellan upplåningskostnaden för låntagare med olika kreditvärdighet. Följande
fyra räntekurvor används:
Räntekurva stat:

Svenska statsobligationer

Räntekurva AA:

Kommuner och regioner

Räntekurva A:

Kommunala och regionssägda bolag med hög kreditvärdighet

Räntekurva BBB:

Kommunala och regionssägda bolag med låg kreditvärdighet

Vi utgår från att ett kommunalt bolag inte kan ha lika hög eller högre kreditvärdighet än moderbolaget, det vill säga kommunen,
och ligger därför alltid i spannet mellan A-kurvan och BBB-kurvan. För att erhålla rätt nivå inom spannet görs en analys av det
individuella bolagets finansiella status som jämförs med finansiell status på övriga kommunal- och landstingsägda bolag i Sverige.
När räntenivån för det enskilda bolaget räknats fram jämförs det med AA-kurvan och skillnaden ger påslaget. Detta påslag läggs
sedan på den faktiska genomsnittliga upplåningskostnaden för kommunen.

2.1 Marknadsräntor
För att beräkna marknadsräntan utgår vi från ett antal räntekurvor med utgångspunkt från utgivna obligationer av emittenter med
olika nivåer av kreditvärdighet (rating). Det finns tillräckligt mycket data på den svenska marknaden för att identifiera nivåerna på
kurvorna avseende kategorierna svenska staten respektive kommuner och landsting. Däremot finns det inte tillräckligt många
jämförbara emittenter i Sverige med kreditbetyget A respektive BBB och därmed för få utgivna obligationer för att kunna skatta en
relevant kurva vid varje mät-tillfälle. Vi har därför valt att inhämta data från den mycket mer likvida och effektiva marknaden i USA.
Genom att inhämta data för bolag i USA som motsvarar kreditvärdigheten inom samtliga kurvor erhålles relationer mellan
kurvorna. Dessa relationer används sedan med utgångspunkt från den svenska stats- respektive kommunkurvan. Detta innebär
sammanfattningsvis att vi erhåller relevanta nivåer för samtliga räntenivåer för olika kreditkategorier anpassade efter svenska
förhållanden och med den svenska statskurvan som bas. Statskurvan och AA-kurvan (kommun) bygger alltså på svenska noteringar
medan övriga kurvor sätts med hjälp av relationer mellan de olika räntekurvorna på den amerikanska marknaden.
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Disclaimer
Som grund för denna rapport har källor använts som i god tro har bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte
garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för
direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till
följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Mottagaren ansvarar helt för eventuellt vidare användande av innehållet
i denna rapport såsom underlag till bokföring, publicering av finansiell information, beräkning av nyckeltal och riskmått mm.
Söderberg & Partners Wealth Management AB:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se
”Så behandlar Söderberg & Partners
dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se.
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Alingsås Energi Nät AB
2021-03-08
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Räntekurvor 2021-02-28
Denna rapport är framtagen för att bistå med ett beslutsunderlag avseende fastställande av marginal för interna lån alternativt
borgensavgift. Beräkningsmodellen utgår från vad respektive bolag skulle kunna låna till på egna meriter och utgår från aktuella och
relevanta marknadsnoteringar samt det enskilda bolagets individuella kreditvärdighet.

Nedan är uppskattad upplåningskostnad för:
1. Kommunen
2. Kommunala bolag med hög kreditvärdighet
3. Kommunala bolag med låg kreditvärdighet
Alingsås Energi Nät AB erhåller en räntekurva som ligger i spannet mellan räntekurva hög kreditvärdighet och räntekurva låg
kreditvärdighet.
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Upplåningsränta låg kreditvärdighet

1

Individuell justering
För att erhålla rätt nivå inom räntespannet görs en analys av Alingsås Energi Nät AB:s finansiella status. Det jämförs med finansiell
status på övriga kommunal- och landstingsägda bolag i Sverige som har ett tillgångsvärde över 100 miljon SEK.

Finansiell status erhålls genom att jämföra följande tre nyckeltal:
• EBIT/Tillgångar - Resultat före räntenetto och skatt i förhållande till totala tillgångar vilket ger ett mått på lönsamheten
• Räntetäckningsgrad - Resultat före finansnetto i förhållande till räntekostnader vilket speglar bolagets förmåga att täcka räntekostnader
• Soliditet - Eget kapital i förhållande till totalt kapital vilket speglar bolagets betalningsförmåga på lång sikt

Utfall

Finansiell status - Alingsås Energi Nät AB

8,3 poäng
(EBIT/Tillgångar: 4,0%)

EBIT/Tillgångar

Räntetäckningsgrad

10,0 poäng
(Räntetäckningsgrad:
15,6 ggr)

Soliditet

10,0 poäng (Soliditet:
48,8%)
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Alingsås Energi Nät AB

Alingsås Energi Nät AB har erhållit 28,3 poäng av 30 möjliga. 5,5% av räntespannet adderas på upplåningsräntekurvan med hög
kreditvärdighet.

Marginalen grundar sig på aktuell kapitalbindning och marginalen ökar med längre bindningstid. Aktuell kapitalbindning uppgår till
2,2 år per 2021-03-08
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Resultat
Marginalen förändras över tid beroende på att förutsättningarna på marknaden samt i bolaget förändras. Nedan illustreras
utvecklingen av marginalen de senaste tre åren.
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Marginal över tid
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Rullande 3 års medelvärde för marginalen är beräknad till 23 punkter.
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Appendix
1. Regelverk
När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett räntepåslag. Om koncernbolaget lånar själv och kommunen tecknar ett
borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen skall ersättas för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en avgift
eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är enligt lag inte
tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för
finansieringen ska vara marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett fristående bolag utan
kommunalt ägande. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. Påslaget
får varken vara för högt eller för lågt då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av vinstmedel.
Internprissättningen av lån samt beräkning av borgensavgift måste alltså ske på marknadsmässiga grunder.

2. Metod marginalberäkning
Beräkning av borgensavgift respektive räntepåslag som tar sin utgångspunkt från publikt tillgänglig marknadsdata vilket sedan
justeras individuellt per bolag baserat på dess finansiella status. Modellen baseras på följande parametrar:

•
•

Genomsnittlig ränta på kommunens externa lån, inklusive eventuella derivat
Ett bolagsspecifikt påslag, där påslaget ska motsvara en marknadsmässig ränteskillnad gentemot kommunens upplåning och
vad det enskilda bolaget skulle kunna låna till på egna meriter

För att identifiera rätt nivå på det bolagsspecifika påslaget görs detta i fler steg. Till att börja med tas utgångspunkten i olika
räntekurvor vilka motsvarar upplåningskostnaden för bolag med en liknande kreditvärdighet. Genom detta erhålles
marknadsmässiga nivåer, samt adekvata relationer mellan upplåningskostnaden för låntagare med olika kreditvärdighet. Följande
fyra räntekurvor används:
Räntekurva stat:

Svenska statsobligationer

Räntekurva AA:

Kommuner och regioner

Räntekurva A:

Kommunala och regionssägda bolag med hög kreditvärdighet

Räntekurva BBB:

Kommunala och regionssägda bolag med låg kreditvärdighet

Vi utgår från att ett kommunalt bolag inte kan ha lika hög eller högre kreditvärdighet än moderbolaget, det vill säga kommunen,
och ligger därför alltid i spannet mellan A-kurvan och BBB-kurvan. För att erhålla rätt nivå inom spannet görs en analys av det
individuella bolagets finansiella status som jämförs med finansiell status på övriga kommunal- och landstingsägda bolag i Sverige.
När räntenivån för det enskilda bolaget räknats fram jämförs det med AA-kurvan och skillnaden ger påslaget. Detta påslag läggs
sedan på den faktiska genomsnittliga upplåningskostnaden för kommunen.

2.1 Marknadsräntor
För att beräkna marknadsräntan utgår vi från ett antal räntekurvor med utgångspunkt från utgivna obligationer av emittenter med
olika nivåer av kreditvärdighet (rating). Det finns tillräckligt mycket data på den svenska marknaden för att identifiera nivåerna på
kurvorna avseende kategorierna svenska staten respektive kommuner och landsting. Däremot finns det inte tillräckligt många
jämförbara emittenter i Sverige med kreditbetyget A respektive BBB och därmed för få utgivna obligationer för att kunna skatta en
relevant kurva vid varje mät-tillfälle. Vi har därför valt att inhämta data från den mycket mer likvida och effektiva marknaden i USA.
Genom att inhämta data för bolag i USA som motsvarar kreditvärdigheten inom samtliga kurvor erhålles relationer mellan
kurvorna. Dessa relationer används sedan med utgångspunkt från den svenska stats- respektive kommunkurvan. Detta innebär
sammanfattningsvis att vi erhåller relevanta nivåer för samtliga räntenivåer för olika kreditkategorier anpassade efter svenska
förhållanden och med den svenska statskurvan som bas. Statskurvan och AA-kurvan (kommun) bygger alltså på svenska noteringar
medan övriga kurvor sätts med hjälp av relationer mellan de olika räntekurvorna på den amerikanska marknaden.
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Disclaimer
Som grund för denna rapport har källor använts som i god tro har bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte
garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för
direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till
följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Mottagaren ansvarar helt för eventuellt vidare användande av innehållet
i denna rapport såsom underlag till bokföring, publicering av finansiell information, beräkning av nyckeltal och riskmått mm.
Söderberg & Partners Wealth Management AB:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se
”Så behandlar Söderberg & Partners
dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se.
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MARGINALRAPPORT
AB Alingsåshem (justerad soliditet)
2021-03-11
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Räntekurvor 2021-02-28
Denna rapport är framtagen för att bistå med ett beslutsunderlag avseende fastställande av marginal för interna lån alternativt
borgensavgift. Beräkningsmodellen utgår från vad respektive bolag skulle kunna låna till på egna meriter och utgår från aktuella och
relevanta marknadsnoteringar samt det enskilda bolagets individuella kreditvärdighet.

Nedan är uppskattad upplåningskostnad för:
1. Kommunen
2. Kommunala bolag med hög kreditvärdighet
3. Kommunala bolag med låg kreditvärdighet
AB Alingsåshem (justerad soliditet) erhåller en räntekurva som ligger i spannet mellan räntekurva hög kreditvärdighet och
räntekurva låg kreditvärdighet.
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Upplåningsränta låg kreditvärdighet

1

Individuell justering
För att erhålla rätt nivå inom räntespannet görs en analys av AB Alingsåshem (justerad soliditet):s finansiella status. Det jämförs
med finansiell status på övriga kommunal- och landstingsägda bolag i Sverige som har ett tillgångsvärde över 100 miljon SEK.

Finansiell status erhålls genom att jämföra följande tre nyckeltal:
• EBIT/Tillgångar - Resultat före räntenetto och skatt i förhållande till totala tillgångar vilket ger ett mått på lönsamheten
• Räntetäckningsgrad - Resultat före finansnetto i förhållande till räntekostnader vilket speglar bolagets förmåga att täcka räntekostnader
• Soliditet - Eget kapital i förhållande till totalt kapital vilket speglar bolagets betalningsförmåga på lång sikt

Utfall

Finansiell status - AB Alingsåshem (justerad soliditet)

2,0 poäng
(EBIT/Tillgångar: 1,0%)

EBIT/Tillgångar

3,3 poäng
(Räntetäckningsgrad: 2,0
ggr)

Räntetäckningsgrad

10,0 poäng (Soliditet:
43,0%)
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AB Alingsåshem (justerad soliditet)

AB Alingsåshem (justerad soliditet) har erhållit 15,3 poäng av 30 möjliga. 49,1% av räntespannet adderas på upplåningsräntekurvan
med hög kreditvärdighet.

Marginalen grundar sig på aktuell kapitalbindning och marginalen ökar med längre bindningstid. Aktuell kapitalbindning uppgår till
2,2 år per 2021-03-11
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Resultat
Marginalen förändras över tid beroende på att förutsättningarna på marknaden samt i bolaget förändras. Nedan illustreras
utvecklingen av marginalen de senaste tre åren.
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Rullande 3 års medelvärde för marginalen är beräknad till 45 punkter.
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Appendix
1. Regelverk
När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett räntepåslag. Om koncernbolaget lånar själv och kommunen tecknar ett
borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen skall ersättas för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en avgift
eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är enligt lag inte
tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för
finansieringen ska vara marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett fristående bolag utan
kommunalt ägande. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. Påslaget
får varken vara för högt eller för lågt då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av vinstmedel.
Internprissättningen av lån samt beräkning av borgensavgift måste alltså ske på marknadsmässiga grunder.

2. Metod marginalberäkning
Beräkning av borgensavgift respektive räntepåslag som tar sin utgångspunkt från publikt tillgänglig marknadsdata vilket sedan
justeras individuellt per bolag baserat på dess finansiella status. Modellen baseras på följande parametrar:

•
•

Genomsnittlig ränta på kommunens externa lån, inklusive eventuella derivat
Ett bolagsspecifikt påslag, där påslaget ska motsvara en marknadsmässig ränteskillnad gentemot kommunens upplåning och
vad det enskilda bolaget skulle kunna låna till på egna meriter

För att identifiera rätt nivå på det bolagsspecifika påslaget görs detta i fler steg. Till att börja med tas utgångspunkten i olika
räntekurvor vilka motsvarar upplåningskostnaden för bolag med en liknande kreditvärdighet. Genom detta erhålles
marknadsmässiga nivåer, samt adekvata relationer mellan upplåningskostnaden för låntagare med olika kreditvärdighet. Följande
fyra räntekurvor används:
Räntekurva stat:

Svenska statsobligationer

Räntekurva AA:

Kommuner och regioner

Räntekurva A:

Kommunala och regionssägda bolag med hög kreditvärdighet

Räntekurva BBB:

Kommunala och regionssägda bolag med låg kreditvärdighet

Vi utgår från att ett kommunalt bolag inte kan ha lika hög eller högre kreditvärdighet än moderbolaget, det vill säga kommunen,
och ligger därför alltid i spannet mellan A-kurvan och BBB-kurvan. För att erhålla rätt nivå inom spannet görs en analys av det
individuella bolagets finansiella status som jämförs med finansiell status på övriga kommunal- och landstingsägda bolag i Sverige.
När räntenivån för det enskilda bolaget räknats fram jämförs det med AA-kurvan och skillnaden ger påslaget. Detta påslag läggs
sedan på den faktiska genomsnittliga upplåningskostnaden för kommunen.

2.1 Marknadsräntor
För att beräkna marknadsräntan utgår vi från ett antal räntekurvor med utgångspunkt från utgivna obligationer av emittenter med
olika nivåer av kreditvärdighet (rating). Det finns tillräckligt mycket data på den svenska marknaden för att identifiera nivåerna på
kurvorna avseende kategorierna svenska staten respektive kommuner och landsting. Däremot finns det inte tillräckligt många
jämförbara emittenter i Sverige med kreditbetyget A respektive BBB och därmed för få utgivna obligationer för att kunna skatta en
relevant kurva vid varje mät-tillfälle. Vi har därför valt att inhämta data från den mycket mer likvida och effektiva marknaden i USA.
Genom att inhämta data för bolag i USA som motsvarar kreditvärdigheten inom samtliga kurvor erhålles relationer mellan
kurvorna. Dessa relationer används sedan med utgångspunkt från den svenska stats- respektive kommunkurvan. Detta innebär
sammanfattningsvis att vi erhåller relevanta nivåer för samtliga räntenivåer för olika kreditkategorier anpassade efter svenska
förhållanden och med den svenska statskurvan som bas. Statskurvan och AA-kurvan (kommun) bygger alltså på svenska noteringar
medan övriga kurvor sätts med hjälp av relationer mellan de olika räntekurvorna på den amerikanska marknaden.
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Disclaimer
Som grund för denna rapport har källor använts som i god tro har bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte
garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för
direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till
följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Mottagaren ansvarar helt för eventuellt vidare användande av innehållet
i denna rapport såsom underlag till bokföring, publicering av finansiell information, beräkning av nyckeltal och riskmått mm.
Söderberg & Partners Wealth Management AB:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se
”Så behandlar Söderberg & Partners
dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se.
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MARGINALRAPPORT
Fabs AB (justerad soliditet)
2021-03-11
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Räntekurvor 2021-02-28
Denna rapport är framtagen för att bistå med ett beslutsunderlag avseende fastställande av marginal för interna lån alternativt
borgensavgift. Beräkningsmodellen utgår från vad respektive bolag skulle kunna låna till på egna meriter och utgår från aktuella och
relevanta marknadsnoteringar samt det enskilda bolagets individuella kreditvärdighet.

Nedan är uppskattad upplåningskostnad för:
1. Kommunen
2. Kommunala bolag med hög kreditvärdighet
3. Kommunala bolag med låg kreditvärdighet
Fabs AB (justerad soliditet) erhåller en räntekurva som ligger i spannet mellan räntekurva hög kreditvärdighet och räntekurva låg
kreditvärdighet.
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Upplåningsränta låg kreditvärdighet

1

Individuell justering
För att erhålla rätt nivå inom räntespannet görs en analys av Fabs AB (justerad soliditet):s finansiella status. Det jämförs med
finansiell status på övriga kommunal- och landstingsägda bolag i Sverige som har ett tillgångsvärde över 100 miljon SEK.

Finansiell status erhålls genom att jämföra följande tre nyckeltal:
• EBIT/Tillgångar - Resultat före räntenetto och skatt i förhållande till totala tillgångar vilket ger ett mått på lönsamheten
• Räntetäckningsgrad - Resultat före finansnetto i förhållande till räntekostnader vilket speglar bolagets förmåga att täcka räntekostnader
• Soliditet - Eget kapital i förhållande till totalt kapital vilket speglar bolagets betalningsförmåga på lång sikt

Utfall

Finansiell status - Fabs AB (justerad soliditet)

2,8 poäng
(EBIT/Tillgångar: 1,4%)

EBIT/Tillgångar

3,9 poäng
(Räntetäckningsgrad: 2,2
ggr)

Räntetäckningsgrad

7,4 poäng (Soliditet:
30,8%)
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Fabs AB (justerad soliditet)

Fabs AB (justerad soliditet) har erhållit 14,1 poäng av 30 möjliga. 52,9% av räntespannet adderas på upplåningsräntekurvan med
hög kreditvärdighet.

Marginalen grundar sig på aktuell kapitalbindning och marginalen ökar med längre bindningstid. Aktuell kapitalbindning uppgår till
2,2 år per 2021-03-11
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Resultat
Marginalen förändras över tid beroende på att förutsättningarna på marknaden samt i bolaget förändras. Nedan illustreras
utvecklingen av marginalen de senaste tre åren.
1,40%

Marginal över tid

1,20%
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0,40%
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Rullande 3 års medelvärde för marginalen är beräknad till 47 punkter.
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Appendix
1. Regelverk
När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett räntepåslag. Om koncernbolaget lånar själv och kommunen tecknar ett
borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen skall ersättas för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en avgift
eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är enligt lag inte
tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för
finansieringen ska vara marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett fristående bolag utan
kommunalt ägande. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. Påslaget
får varken vara för högt eller för lågt då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av vinstmedel.
Internprissättningen av lån samt beräkning av borgensavgift måste alltså ske på marknadsmässiga grunder.

2. Metod marginalberäkning
Beräkning av borgensavgift respektive räntepåslag som tar sin utgångspunkt från publikt tillgänglig marknadsdata vilket sedan
justeras individuellt per bolag baserat på dess finansiella status. Modellen baseras på följande parametrar:

•
•

Genomsnittlig ränta på kommunens externa lån, inklusive eventuella derivat
Ett bolagsspecifikt påslag, där påslaget ska motsvara en marknadsmässig ränteskillnad gentemot kommunens upplåning och
vad det enskilda bolaget skulle kunna låna till på egna meriter

För att identifiera rätt nivå på det bolagsspecifika påslaget görs detta i fler steg. Till att börja med tas utgångspunkten i olika
räntekurvor vilka motsvarar upplåningskostnaden för bolag med en liknande kreditvärdighet. Genom detta erhålles
marknadsmässiga nivåer, samt adekvata relationer mellan upplåningskostnaden för låntagare med olika kreditvärdighet. Följande
fyra räntekurvor används:
Räntekurva stat:

Svenska statsobligationer

Räntekurva AA:

Kommuner och regioner

Räntekurva A:

Kommunala och regionssägda bolag med hög kreditvärdighet

Räntekurva BBB:

Kommunala och regionssägda bolag med låg kreditvärdighet

Vi utgår från att ett kommunalt bolag inte kan ha lika hög eller högre kreditvärdighet än moderbolaget, det vill säga kommunen,
och ligger därför alltid i spannet mellan A-kurvan och BBB-kurvan. För att erhålla rätt nivå inom spannet görs en analys av det
individuella bolagets finansiella status som jämförs med finansiell status på övriga kommunal- och landstingsägda bolag i Sverige.
När räntenivån för det enskilda bolaget räknats fram jämförs det med AA-kurvan och skillnaden ger påslaget. Detta påslag läggs
sedan på den faktiska genomsnittliga upplåningskostnaden för kommunen.

2.1 Marknadsräntor
För att beräkna marknadsräntan utgår vi från ett antal räntekurvor med utgångspunkt från utgivna obligationer av emittenter med
olika nivåer av kreditvärdighet (rating). Det finns tillräckligt mycket data på den svenska marknaden för att identifiera nivåerna på
kurvorna avseende kategorierna svenska staten respektive kommuner och landsting. Däremot finns det inte tillräckligt många
jämförbara emittenter i Sverige med kreditbetyget A respektive BBB och därmed för få utgivna obligationer för att kunna skatta en
relevant kurva vid varje mät-tillfälle. Vi har därför valt att inhämta data från den mycket mer likvida och effektiva marknaden i USA.
Genom att inhämta data för bolag i USA som motsvarar kreditvärdigheten inom samtliga kurvor erhålles relationer mellan
kurvorna. Dessa relationer används sedan med utgångspunkt från den svenska stats- respektive kommunkurvan. Detta innebär
sammanfattningsvis att vi erhåller relevanta nivåer för samtliga räntenivåer för olika kreditkategorier anpassade efter svenska
förhållanden och med den svenska statskurvan som bas. Statskurvan och AA-kurvan (kommun) bygger alltså på svenska noteringar
medan övriga kurvor sätts med hjälp av relationer mellan de olika räntekurvorna på den amerikanska marknaden.
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Disclaimer
Som grund för denna rapport har källor använts som i god tro har bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte
garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för
direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till
följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Mottagaren ansvarar helt för eventuellt vidare användande av innehållet
i denna rapport såsom underlag till bokföring, publicering av finansiell information, beräkning av nyckeltal och riskmått mm.
Söderberg & Partners Wealth Management AB:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se
”Så behandlar Söderberg & Partners
dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se.
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-04-12

§ 51 2021.073 KS

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 februari 2021, § 16, beslutade kommunstyrelsen
om nya rutiner i rekryterings- och avgångsprocessen inom kommunen. Kommunstyrelsen
beslutade med anledning av detta att ge kommunledningskontoret i uppdrag att lämna
förslag på ändringar i kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning för att
möjliggöra för delegation till kommundirektör att fatta beslut om individuella
överenskommelser överstigande tre månader.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 17 mars 2021 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret föreslår följande tillägg i kommunstyrelsens reglemente under
rubriken Personalpolitiken, 10 §:
besluta om individuella överenskommelser med en omfattning överstigande motsvarande tre
månadslöner för berörd arbetstagare.

Formuleringen ger kommunstyrelsen rätt att fatta beslut rörande individuella
överenskommelser överstigande motsvarande tre månadslöner för arbetstagare hos
samtliga nämnder i kommunen. Kommunstyrelsen kan sedan i sin tur delegera
beslutanderätten i dessa ärenden till kommundirektör. Beslut om delegation till
kommundirektör fattas av kommunstyrelsen i separat ärende.
Arbetsutskottet har den 31 mars 2021, § 74 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen antas.

Utdragsbestyrkande
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1 av 1
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-03-17
Malin Lindholm

Kommunstyrelsen

2021.073 KS

Förslag till tillägg i reglemente för kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 februari 2021, § 16, beslutade kommunstyrelsen
om nya rutiner i rekryterings- och avgångsprocessen inom kommunen. Kommunstyrelsen
beslutade med anledning av detta att ge kommunledningskontoret i uppdrag att lämna
förslag på ändringar i kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning för att för att
möjliggöra för delegation till kommundirektör att fatta beslut om individuella
överenskommelser överstigande tre månader.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret föreslår följande tillägg i kommunstyrelsens reglemente under
rubriken Personalpolitiken, 10 §:
7. besluta om individuella överenskommelser med en omfattning överstigande motsvarande
tre månadslöner för berörd arbetstagare.
Formuleringen ger kommunstyrelsen rätt att fatta beslut rörande individuella
överenskommelser överstigande motsvarande tre månadslöner för arbetstagare hos
samtliga nämnder i kommunen. Kommunstyrelsen kan sedan i sin tur delegera
beslutanderätten i dessa ärenden till kommundirektör. Beslut om delegation till
kommundirektör fattas av kommunstyrelsen i separat ärende.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen antas.
Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder, kommundirektör, personalchef, stabschef, kommunjurist

Cecilia Knutsson
Stabschef

Malin Lindholm
Kommunjurist

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-03-17
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Kommunstyrelsen
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ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för kommunstyrelsen
Antaget av kommunfullmäktige den xx 2021, § xx. Gäller från och med den xx
2021.
Utöver det som föreskrivs om styrelsen i kommunallagen (2017:725) och i
Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Alingsås kommun
gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har befogenhet
att, då fråga uppstår, tolka innebörden av detta reglemente.
ALLMÄNT OM KOMMUNSTYRELSENS UPPGIFTER
1 § Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan.
Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och
ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella
gemensamma nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska också ha
uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala bolag,
stiftelser och kommunalförbund.
Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en
samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för
kommunen.
Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens
utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med
nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till
fullmäktige.
Kommunstyrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte
sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd. Härutöver ansvarar
styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen och annan
lagstiftning.
LEDNINGS- OCH STYRFUNKTIONEN
Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen
2 § Kommunstyrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna
och gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Kommunstyrelsen
ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls
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Kommunstyrelsens övergripande uppgifter
3 § Kommunstyrelsen ska

















leda arbetet med och samordna utformningen av
övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för
styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra
framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan
nämnd,
utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders
beslut,
ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37
§ kommunallag eller enligt annan lag eller författning,
ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i
kommunen,
ha hand om kommunens personaladministrativa system,
ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, e-postsystem,
IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem,
passersystem och förtroendemannaregister,
anställa kommundirektör samt besluta om instruktion för denne,
anställa förvaltningschefer,
hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra
de framställningar som behövs,
kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
ansvara för utformning och utveckling av kommunens
system för intern kontroll i enlighet med vad fullmäktige
särskilt beslutar,
ansvara för samordningsträffar med nämndpresidier och
förvaltningschefer,
upprätta förslag till program med mål och riktlinjer
för sådana kommunala angelägenheter som utförs
av privata utförare,
bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av
fullmäktige i enlighet med kommunallag,
verkställa fullmäktiges beslut, om
fullmäktige inte beslutar annat.

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de
ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas. Kommunstyrelsen
får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om
remiss av sådana ärenden.
4 § Kommunstyrelsen har det övergripande strategiska ansvaret för







översiktlig planering av användning av mark och vatten
samt utvecklingen av strategiskt viktiga områden
infrastruktur
bostadsförsörjning samt strategisk lokalplanering för kommunens
verksamheter
statistik och samhällsanalys
strategiskt arbete med att tillgodose mänskliga rättigheter
miljö- och klimatarbete
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säkerhetssamordning
beredskapsarbete
arbete med civilt försvar
näringslivsutveckling
varumärke och attraktivitet
ärendehantering
information- och kommunikation
e-samhället och IT
kvalitet
arbetsmiljö
upphandling

Det primära ansvaret för de olika sakfrågorna ligger dock hos de olika
nämnderna i enlighet med av fullmäktige antagna reglementen.
5 § Kommunstyrelsen har det primära ansvaret för





IT-drift
löneadministration
kommunens samordning och verkställighet för markfrågor och
exploateringsverksamhet
att bevaka kommunens intressen vid fastighetsbildning,
fastighetsbestämning, planläggning, byggnadsväsen och
gemensamhetsanläggningar

Bolag och stiftelser
6 § Kommunstyrelsen ska
1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag och stiftelser
som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i,
främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda
direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av
betydelse för kommunen,
2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och
kontinuerligt hålls uppdaterade,
3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och bolags- och
stiftelseledningarna,
4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav
som anges i 10 kap. 3-4 §§ kommunallagen är uppfyllda
beträffande de bolag och stiftelser kommunen äger eller har
intresse i,
5. årligen, senast i samband med kommunens årsredovisning, i beslut
pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som
kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska
delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat,
ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga
åtgärder,
6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och
föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de bolag
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som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.
Kommunalförbund
7 § Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som
bedrivs i sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.
Ekonomi och medelsförvaltning
8 § Kommunstyrelsen ska
1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige
meddelade riktlinjer för denna. Medelsförvaltningen omfattar
placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att
bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i
tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna
fordringar,
2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland
annat att
a. underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom,
b. se till att kommunens behov av försäkringsskydd är
tillgodosett,
c. handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke
från annan nämnd placera sådana medel som ingår i
donation som förvaltas av den nämnden,
3. upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen,
4. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lag
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning,
5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lag
om kommunal bokföring och redovisning,
6. i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta de medel
som avsatts till pensionsförpliktelser.
Delegering från fullmäktige
9 § Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som
fullmäktige fastställt,
2. ingå i borgen inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
3. i mål om tillstånd om miljöfarlig verksamhet eller om
vattenverksamhet vid länsstyrelsen eller miljödomstolen
föra kommunens talan för att tillvarata miljöintressen och
andra allmänna intressen,
4. ägardirektiv till bolagskoncernen
5. tillstyrkande (kommunalt veto) inom ramen för gällande
översiktsplan av ansökan om vindkraftsanläggning som prövas
enligt miljöbalken,
6. i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för
kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning
av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal,
7. tillstånd att använda kommunens vapen,
8. avgivande av yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460),
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9. inköpa fast egendom vid offentlig auktion för att säkra kommunens
fordran,
10. förvärv genom köp, byte, gåva, fastighetsreglering, expropriation eller
inlösen av fastighet eller fastighetsdel till ett värde som uppgår till
högst 70 prisbasbelopp per förvärv,
11. försäljning av fastighet inom exploateringsområde under förutsättning
att prissättningen är sådan att exploateringsverksamheten i sin helhet
finansieras genom markförsäljning,
12. försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen av
fastighet eller fastighetsdel till ett värde som uppgår till högst 70
prisbasbelopp,
13. option av mark med en beräknad köpeskilling upp till 70
prisbasbelopp för en längsta tid om två (2) år,
14. exploateringsavtal med en ekonomisk ersättning med en ekonomisk
ersättning upp till ett värde som uppgår till högst 70 prisbasbelopp
(exploateringsavtal är ett genomförandeavtal mellan kommun och
exploatör som reglerar ansvars- och kostnadsfördelningen i samband
med att mark skall bebyggas. Avtalet kännetecknas också av att
exploatören äger den mark som skall bebyggas när avtalet ingås),
15. markanvisningssavtal med en ekonomisk ersättning till ett värde som
uppgår till högst 70 prisbasbelopp (markanvisningsavtal är ett
genomförandeavtal där kommunen förbinder sig överlåta mark som
skall bebyggas till exploatör kombinerat med villkor som parterna
skall uppfylla i samband med exploateringen),
16. försäljning av småhustomter till den kommunala tomtkön.
Kommunstyrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på
fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte
medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Kommunstyrelsen ska om
möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.
Personalpolitiken
10 § Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens personal- och lönepolitik.
Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland annat att:
1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal
reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare,
2. förhandla på kommunens vägnar enligt lagstiftning om
förhandlingsrätt utom vad gäller 11-14 och 38 §§ lagen (1976:580)
om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders
verksamhetsområden,
3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och
andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen
som arbetsgivare och dess arbetstagare,
4. besluta om stridsåtgärd,
5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa
kommunala befogenheter,
6. handlägga förflyttnings- och omplaceringsärenden från en nämnd till
en annan,
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7. besluta om individuella överenskommelser med en omfattning
överstigande motsvarande tre månadslöner för berörd arbetstagare.
UPPFÖLJNINGSFUNKTIONEN
Kommunstyrelsens uppföljning
11 § Kommunstyrelsen ska
1. övervaka att av fullmäktige fastställda mål, riktlinjer och program
för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,
2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och
ekonomiskt,
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
4. minst två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga
kommunens verksamheter utvecklas mot bakgrund av
fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under
budgetåret,
5. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som
bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet
med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och
direktiv,
6. två gånger per år, vid fullmäktiges sammanträden i april och
oktober, lämna en redovisning till fullmäktige över beredningen
av motionen som väckts i fullmäktige och som inte slutligen
handlagts av fullmäktige.
SÄRSKILDA UPPGIFTER
Processbehörighet
12 § Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens
talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på
grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta
gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges
beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.
Höjd beredskap m.m.
13 § Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara
finns i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna,
förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
Kommunstyrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen
(1997:146).
Extraordinära händelser i fredstid
14 § Kommunstyrelsen ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid
som kan inträffa i kommunen och hur dessa kan påverka den egna
verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en
risk- och sårbarhetsanalys. Kommunstyrelsen ska sedan, utifrån risk- och
sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur
kommunen ska hantera extraordinära händelser i fredstid.
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Kommunstyrelsen får på begäran bistå andra kommuner och landsting som
drabbats av en extraordinär händelse om krisledningsnämnden inte redan
beslutat i frågan.
Kommunstyrelsen får under en extraordinär händelse i fredstid lämna
begränsat ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats av händelsen om
krisledningsnämnden inte redan beslutat i frågan.
Pensionsmyndighet
15 § Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet.
Arkivmyndighet
16 § Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om
arkivvården finns i av fullmäktige antaget arkivreglemente.
Anslagstavla och webbplats
17 § Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.
Kommunstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens
externa och interna webbplats.
Författningssamling
18 § Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala
författningssamlingen och se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.
Sammansättning
19 § Kommunstyrelsen består av femton ledamöter och elva ersättare.
Bland styrelsens ledamöter väljer fullmäktige en ordförande och en vice
ordförande.
Kommunalråd
20 § Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande är
kommunalråd. Fullmäktige beslutar om kommunalrådets uppgifter,
ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-02-08

§ 16 2021.049 KS

Rekryterings- och avgångsprocess
Ärendebeskrivning
Utifrån pågående aktiviteter inom ramen för verksamhetens planerade utveckling, samt
aktuell dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-03 angående nuvarande
process vid rekrytering och avslut av anställningar, föreslås nu förstärkt rekryteringsprocess
samt förändrat beslutsmandat vid avgångsprocess, samt att utökade dialogtillfällen kring HRfrågor förs in systematiskt i den politiska organisationen.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 4 februari 2021 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till förstärkt rekryteringsprocess, utöver de
normala kontroller som genomförs idag inför en nyanställning. Det finns behov av två
utökade kontrollsteg i rekryteringsprocessen. De nya stegen är bakgrundskontroll, ex CVgranskning, samt säkerhetskontroll. Dessa kontrollsteg ska användas vid särskilda behov
och är inga generella kontroller som alltid genomförs vid rekrytering. De föregås alltid av en
riskbedömning kopplat till aktuell funktion och därefter fattas beslut om genomförande av
rekryterande chef i dialog med personalchef.
Alingsås kommuns kontroller vid rekrytering föreslås kompletteras enligt följande:
För samtliga tjänster gäller:
• Referenstagning
• Intyg och betyg
• ID-kontroll

För vissa tjänster gäller utöver detta:
• Yrkeslegitimation
• Belastningsregister

Efter särskild riskbedömning kan följande kontroller göras:
• Bakgrundskontroll
• Säkerhetskontroll

Utdragsbestyrkande
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KS § 16,forts
Som en del i att kvalitetssäkra process vid avgång föreslås utökad politisk dialog med
kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens presidium.
HR frågor tas upp löpande som ståendepunkt på kommunstyrelsens arbetsutskott en gång i
månaden för genomgång av aktuell statiskt och dialog om aktuella HR frågor. Utöver detta
så införs utökad dialog med kommunstyrelsens presidium för löpande information och dialog
om pågående processer.
När det gäller beslutsmandat för individuella överenskommelser överstigande 3 månadslöner
föreslås en förändrad beslutsordning. Att det är kommundirektören som får mandat att
besluta i dessa personalärenden i hela kommunen, detta innebär därmed att
kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning behöver revideras.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
1.Kommunledningskontoret får i uppdrag att införa utökad bakgrundskontroll, samt
säkerhetskontroll efter särskild riskbedömning.
2.Kommunledningskontoret får i uppdrag att ändra i kommunstyrelsens reglemente, samt att
ändra i kommunstyrelsens delegationsordning och ge kommundirektören delegation på att
fatta beslut om individuella överenskommelser överstigande 3 månader.
3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att införa HR-frågor som stående punkt varje
månad till kommunstyrelsens arbetsutskott, samt att presidiet löpande informeras om
pågående HR processer.
Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Hansson (MP) föreslår att punkt 2 får följande lydelse:
Kommunledningskontoret får i uppdrag att lämna förslag på ändringar i kommunstyrelsens
reglemente, samt i kommunstyrelsens delegationsordning: ge kommundirektören delegation
på att fatta beslut om individuella överenskommelser överstigande 3 månader.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Anna Hanssons ändringsförslag.

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
1.Kommunledningskontoret får i uppdrag att införa utökad bakgrundskontroll, samt
säkerhetskontroll efter särskild riskbedömning.
2.Kommunledningskontoret får i uppdrag att lämna förslag på ändringar i kommunstyrelsens
reglemente, samt i kommunstyrelsens delegationsordning: ge kommundirektören delegation
på att fatta beslut om individuella överenskommelser överstigande 3 månader.
3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att införa HR-frågor som stående punkt varje
månad till kommunstyrelsens arbetsutskott, samt att presidiet löpande informeras om
pågående HR processer.
Expedieras till
Personalchef, kommunjurist

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
2021-04-12

§ 61 2021.131 KS

Delegering av beslutanderätt enligt lag om särskilda begränsningar för
att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun kan komma att behöva fatta beslut om föreskrifter som har överlåtits och
som kan komma att överlåtas till kommunerna enligt 13 § i den tillfälliga lagen (2021:4) om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, även kallad covid19-lagen eller pandemilagen.

För att tydliggöra ansvarsfördelningen och för att förbereda en skyndsam handläggning av
sådana beslut föreslås kommunfullmäktige, i de fall inte hinder mot detta föreligger enligt lag,
delegera uppgiften till kommunstyrelsen. Beslut om föreskrifter enligt covid-19-lagen ska
utgöra en sista åtgärd när andra mindre ingripande åtgärder inte har fått önskad effekt för att
minska trängsel på vissa angivna platser inom Alingsås kommun.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 22 mars 2021 lämnat följande yttrande:
Den 10 januari 2021 trädde den nya tillfälliga lagen covid-19-lagen i kraft. Covid-19-lagen
medför möjligheter för regeringen att utfärda tillfälliga förordningar för att hindra eller
begränsa smittspridning av covid-19 och gäller till och med september 2021.

13 § covid-19-lagen ger regeringen möjlighet att låta en kommun meddela föreskrifter om
förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven
plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Den 4 mars 2021 beslutade
regeringen att genom kompletterande bestämmelse i förordning (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 ge kommuner rätt att utfärda
förbud mot att vistas på vissa platser där det kan finnas risk för trängsel. Bestämmelsen
återfinns i 8 kap 1 § förordningen. Denna bestämmelse trädde ikraft den 11 mars 2021.
Ytterligare föreskrifter och smittskyddsåtgärder kan därutöver komma att beslutas och träda i
kraft snabbt.

Möjligheten att utfärda föreskrift om vistelseförbud ska användas som en sista åtgärd vid en
eskalerande smittspridning där andra mindre ingripande åtgärder för att minska trängsel på
angivna platser inte fått önskad effekt.

Utdragsbestyrkande
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Bestämmelsen i 8 kap. 1 § i förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19 ger kommunerna en rätt att utfärda förbud att:
-vistas i en park,
-på en badplats eller,
-på någon annan liknande särskild plats.
Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att:
-det på platsen ska finnas en påtaglig risk för trängsel,
-att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket, och
-inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet.

Med begreppet ”annan liknande särskilt angiven plats” avses att endast vissa typer av
platser omfattas av bemyndigandet. De platser som omfattas är sådana som allmänheten
typiskt sett har tillträde till. Av propositionen framgår dock uttryckligen att vissa platser inte
omfattas. De platser som inte omfattas är platser där det bedrivs näringsverksamhet eller
offentlig verksamhet av mer betydande omfattning, t.ex. köpcentrum och bibliotek, och
platser som framför allt används för att förflytta sig från en plats till en annan, t.ex. gågator
och bilvägar, fartyg och andra färdmedel. Förbudföreskrifter kan alltså inte gälla sådana
platser.

De beslut som föreslås kunna fattas av kommunstyrelsen och som omfattas av delegationen
inskränker sig till förbud som gäller under perioder om minst 48 timmar och högst en vecka
och för något av följande angivna och begränsade områden:
-Badplatsen Playa Mjörn vid Mjörn
-Badplatsen Lövekulle vid Mjörn
-Lygnareds badplats vid Stora Färgen
-Badplatsen Gräfsnäs slottspark vid Anten
-Nolhaga lekplats i Nolhaga park
Beslut som innebär längre perioder och eller gäller andra områden ska hänskjutas till
kommunfullmäktige för beslut.

Utdragsbestyrkande
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Innan en kommun meddelar föreskrifter om förbud mot att vistas på en särskilt angiven plats
ska smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över kommunens
förslag. Samråd bör även ske med Länsstyrelsen och angränsande kommuner för att
möjliggöra en samordning inom länet. Även polismyndigheten med ansvar för Alingsås bör få
information om att ett sådant beslut förbereds. Om kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet
med föreslagen delegation ska aktuellt område förtydligas i en kartbilaga till ärendet.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har uttalat sig beträffande frågan om vilket organ i
kommunen som är mest lämpat att fatta beslut enligt förordningen. SKR uttalar att det av
förordningen framgår att det är kommunen som bemyndigas att utfärda föreskrifter om förbud
enligt förordningen. Lagstiftningen i sig anger inte på vilken nivå beslut om förbud med stöd
av bemyndigandet ska fattas, vilket innebär att beslutanderätten utgår från fullmäktige.
Behov av korta beslutsvägar och snabb beredningsprocess talar för att det finns intresse av
att överlåta viss beslutanderätt på styrelsen eller en nämnd, under förutsättning av att
ärendet inte är av principiell betydelse eller annars av större vikt, det s.k. delegationsförbudet
i 5 kap. 1 § kommunallagen. Med anledning av detta uttalande från SKR bedömer
kommunledningskontoret att det är möjligt för fullmäktige att delegera beslutanderätten till
kommunstyrelsen under förutsättning att beslutet inte bedöms vara av principiell karaktär. I
dessa fall väger vikten av en snabb beredningsprocess och snabba beslutsvägar tungt, för
att kunna agera mot en ökad smittspridning av covid-19 i kommunen.
Om kommunstyrelsen gör bedömningen att ett förbud inte längre behövs ska styrelsen
omgående fatta beslut om att upphäva förbudet.

Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottet har den 31 mars 2021, § 84 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen ansvaret för uppgifter som ankommer
på kommunen enligt den tillfälliga lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av Covid-19 eller förordningar och föreskrifter som meddelas med stöd av denna, i
den mån uppgiften inte redan anförtrotts annan nämnd genom lag eller förordning.

2. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att besluta om föreskrifter som kan
meddelas med stöd av 13 § lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19. De beslut som omfattas av delegationen inskränker sig till förbud som
gäller under perioder från minst 48 timmar till högst en vecka och på följande platser:
 Badplatsen Playa Mjörn vid Mjörn
 Badplatsen Lövekulle vid Mjörn
 Lygnareds badplats vid Stora Färgen
 Badplatsen Gräfsnäs slottspark vid Anten
 Nolhaga lekplats i Nolhaga park
Delegationen omfattar även en eventuell förlängning av lagen.

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-03-22
Malin Lindholm

Kommunstyrelsen

2021.131 KS

Delegering av beslutanderätt enligt lag om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun kan komma att behöva fatta beslut om föreskrifter som har överlåtits och
som kan komma att överlåtas till kommunerna enligt 13 § i den tillfälliga lagen (2021:4) om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, även kallad covid19-lagen eller pandemilagen.
För att tydliggöra ansvarsfördelningen och för att förbereda en skyndsam handläggning av
sådana beslut föreslås kommunfullmäktige, i de fall inte hinder mot detta föreligger enligt lag,
delegera uppgiften till kommunstyrelsen. Beslut om föreskrifter enligt covid-19-lagen ska
utgöra en sista åtgärd när andra mindre ingripande åtgärder inte har fått önskad effekt för att
minska trängsel på vissa angivna platser inom Alingsås kommun.
Förvaltningens yttrande
Den 10 januari 2021 trädde den nya tillfälliga lagen covid-19-lagen i kraft. Covid-19-lagen
medför möjligheter för regeringen att utfärda tillfälliga förordningar för att hindra eller
begränsa smittspridning av covid-19 och gäller till och med september 2021.
13 § covid-19-lagen ger regeringen möjlighet att låta en kommun meddela föreskrifter om
förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven
plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Den 4 mars 2021 beslutade
regeringen att genom kompletterande bestämmelse i förordning (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 ge kommuner rätt att utfärda
förbud mot att vistas på vissa platser där det kan finnas risk för trängsel. Bestämmelsen
återfinns i 8 kap 1 § förordningen. Denna bestämmelse trädde ikraft den 11 mars 2021.
Ytterligare föreskrifter och smittskyddsåtgärder kan därutöver komma att beslutas och träda i
kraft snabbt.
Möjligheten att utfärda föreskrift om vistelseförbud ska användas som en sista åtgärd vid en
eskalerande smittspridning där andra mindre ingripande åtgärder för att minska trängsel på
angivna platser inte fått önskad effekt.
Bestämmelsen i 8 kap. 1 § i förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19 ger kommunerna en rätt att utfärda förbud att:
 vistas i en park,
 på en badplats eller,
 på någon annan liknande särskild plats.
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Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att:
 det på platsen ska finnas en påtaglig risk för trängsel,
 att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket, och
 inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet.
Med begreppet ”annan liknande särskilt angiven plats” avses att endast vissa typer av
platser omfattas av bemyndigandet. De platser som omfattas är sådana som allmänheten
typiskt sett har tillträde till. Av propositionen framgår dock uttryckligen att vissa platser inte
omfattas. De platser som inte omfattas är platser där det bedrivs näringsverksamhet eller
offentlig verksamhet av mer betydande omfattning, t.ex. köpcentrum och bibliotek, och
platser som framför allt används för att förflytta sig från en plats till en annan, t.ex. gågator
och bilvägar, fartyg och andra färdmedel. Förbudföreskrifter kan alltså inte gälla sådana
platser.
De beslut som föreslås kunna fattas av kommunstyrelsen och som omfattas av delegationen
inskränker sig till förbud som gäller under perioder om minst 48 timmar och högst en vecka
och för något av följande angivna och begränsade områden:
 Badplatsen Playa Mjörn vid Mjörn
 Badplatsen Lövekulle vid Mjörn
 Lygnareds badplats vid Stora Färgen
 Badplatsen Gräfsnäs slottspark vid Anten
 Nolhaga lekplats i Nolhaga park
Beslut som innebär längre perioder och eller gäller andra områden ska hänskjutas till
kommunfullmäktige för beslut.
Innan en kommun meddelar föreskrifter om förbud mot att vistas på en särskilt angiven plats
ska smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över kommunens
förslag. Samråd bör även ske med Länsstyrelsen och angränsande kommuner för att
möjliggöra en samordning inom länet. Även polismyndigheten med ansvar för Alingsås bör få
information om att ett sådant beslut förbereds. Om kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet
med föreslagen delegation ska aktuellt område förtydligas i en kartbilaga till ärendet.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har uttalat sig beträffande frågan om vilket organ i
kommunen som är mest lämpat att fatta beslut enligt förordningen. SKR uttalar att det av
förordningen framgår att det är kommunen som bemyndigas att utfärda föreskrifter om förbud
enligt förordningen. Lagstiftningen i sig anger inte på vilken nivå beslut om förbud med stöd
av bemyndigandet ska fattas, vilket innebär att beslutanderätten utgår från fullmäktige.
Behov av korta beslutsvägar och snabb beredningsprocess talar för att det finns intresse av
att överlåta viss beslutanderätt på styrelsen eller en nämnd, under förutsättning av att
ärendet inte är av principiell betydelse eller annars av större vikt, det s.k. delegationsförbudet
i 5 kap. 1 § kommunallagen. Med anledning av detta uttalande från SKR bedömer
kommunledningskontoret att det är möjligt för fullmäktige att delegera beslutanderätten till
kommunstyrelsen under förutsättning att beslutet inte bedöms vara av principiell karaktär. I
dessa fall väger vikten av en snabb beredningsprocess och snabba beslutsvägar tungt, för
att kunna agera mot en ökad smittspridning av covid-19 i kommunen.
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Om kommunstyrelsen gör bedömningen att ett förbud inte längre behövs ska styrelsen
omgående fatta beslut om att upphäva förbudet.
Ekonomisk bedömning
Förslaget bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen ansvaret för uppgifter som
ankommer på kommunen enligt den tillfälliga lagen (2021:4) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av Covid-19 eller förordningar och
föreskrifter som meddelas med stöd av denna, i den mån uppgiften inte redan
anförtrotts annan nämnd genom lag eller förordning.
2. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att besluta om föreskrifter som
kan meddelas med stöd av 13 § lagen om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19. De beslut som omfattas av delegationen inskränker
sig till förbud som gäller under perioder från minst 48 timmar till högst en vecka och
på följande platser:
 Badplatsen Playa Mjörn vid Mjörn
 Badplatsen Lövekulle vid Mjörn
 Lygnareds badplats vid Stora Färgen
 Badplatsen Gräfsnäs slottspark vid Anten
 Nolhaga lekplats i Nolhaga park
Delegationen omfattar även en eventuell förlängning av lagen.

Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder och bolag, AVRF, Länsstyrelsen Västra Götaland, Polismyndigheten,
kommundirektör, stabschef, kommunjurist

Cecilia Knutsson
Stabschef

Malin Lindholm
Kommunjurist

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-03-23
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slott och park - Pär-Göran
Björkman (S), Simon Waern
(S) och Camilla Stensson
(S)
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-02-08

§ 6 2020.320 KS

Svar på motion om framtagande av en långsiktig plan för Nolhaga slott
och park - Pär-Göran Björkman (S), Simon Waern (S) och Camilla
Stensson (S)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige gav motionen ”Framtagande av en långsiktigt plan för Nolhaga slott och
park - Pär-Göran Björkman (S), Simon Waern (S), Camilla Stensson (S)” till
kommunstyrelsen för beredning 2 september 2020 § 72. Kommunstyrelsens arbetsutskott
uppdrog 30 september § 143, åt kommunledningskontoret att bereda motionen.
Motionärerna önskar att tillvarata de resurser som Nolhaga slott och park utgör för
kommunen och föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i
samverkan med samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och utbildningsnämnden ta fram en
långsiktig plan för Nolhaga slott och park.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 januari 2021 lämnat följande yttrande:
I kommunen pågår ett kontinuerligt arbete att utveckla Nolhagaområdet inom
kommunledningskontoret, samhällsbyggnadskontoret och kultur- och
utbildningsförvaltningen. Det strategiska arbetet mot att utveckla Nolhagaområdet till
besöksmål för såväl boende som besökare har pågått med olika intensitet sedan den
nuvarande detaljplanens ikraftträdande 2010 och de flesta förändringar som angavs i planen
har förverkligats, eller är på väg att förverkligas.
Under föregående år träffades en grupp tjänstemän från de tre förvaltningarna för att dra upp
riktlinjer för vad det gemensamma arbetet kring Nolhaga under ledning av
stadsträdgårdsmästaren. Framtidsfrågorna har lyfts ur perspektiven besöksnäring,
evenemang, näringsliv, parkmiljö, aktiviteter, historia, föreningsliv, trafik, miljö och
exploatering. Grunderna till ett projekt med syfte att utveckla området drogs upp i augusti
2020 och har pågått under hösten och en förstudie startade i januari 2021.
Samhällsbyggnadskontoret och kommunledningskontoret har under 2019 och 2020
samarbetat med föreningar och studieförbund som startat odlingar och trädgårdutbildningar i
Nolhaga Trädgård. Kultur- och utbildningsförvaltningen har arbetat fram förslag till utveckling
av Nolhagaområdet utifrån motionen från maj 2019 om att levandegöra parker (2019.396
KS). I september 2020 presenterades ” Alingsås parker – då, nu och framtid” med strategier
för hur stadens parker i linje med Alingsås vision att bli ”Västsveriges vackraste kulturstad”.
Där finns förslag på hur Nolhaga slott och slottsparkens outnyttjade kapacitet kan utvecklas
till ett av Västsveriges mest välbesökta utflyktsmål.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-02-08

KS § 6, forts
För att utveckla Nolhagaområdet till en ännu mer attraktiv plats för invånare och besökare,
anser kommunledningskontoret att ett målinriktat utvecklingsarbete mot Vision 2040 bäst
bedrivs i projektform med politisk styrning, förslagsvis med representation från berörda
nämnder. Projektets mål kan vara både att utveckla området inom befintlig detaljplan samt
lägga grunden för kommande mål och detaljplanearbete.

Då kommunledningskontoret, samhällsbyggnadskontoret och kultur- och
utbildningsförvaltningen redan arbetar tillsammans med frågan om en långsiktig plan för
Nolhaga slott och park, anses motionen besvarad.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 januari 2021, § 7 2021.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
1. Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
2. En politisk styrgrupp bestående av presidierna för kommunstyrelsen,
kultur- och utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden utses.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:

Motionen anses besvarad.
Expedieras till
KLK-ekonomi, KUN, SBN

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-01-19
Åsa Zacharoff
0322-61 60 33
2020.320 KS

Kommunstyrelsen

Svar på Motion om framtagande av en långsiktig plan för
Nolhaga slott och park - Pär-Göran Björkman (S), Simon
Waern (S) och Camilla Stensson (S)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige gav motionen ”Framtagande av en långsiktigt plan för Nolhaga slott och
park - Pär-Göran Björkman (S), Simon Waern (S), Camilla Stensson (S)” till
kommunstyrelsen för beredning 2 september 2020 § 72. Kommunstyrelsens arbetsutskott
uppdrog 30 september § 143, åt kommunledningskontoret att bereda motionen.
Motionärerna önskar att tillvarata de resurser som Nolhaga slott och park utgör för
kommunen och föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i
samverkan med samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och utbildningsnämnden ta fram en
långsiktig plan för Nolhaga slott och park.
Kommunledningskontorets yttrande
I kommunen pågår ett kontinuerligt arbete att utveckla Nolhagaområdet inom
kommunledningskontoret, samhällsbyggnadskontoret och kultur- och
utbildningsförvaltningen. Det strategiska arbetet mot att utveckla Nolhagaområdet till
besöksmål för såväl boende som besökare har pågått med olika intensitet sedan den
nuvarande detaljplanens ikraftträdande 2010 och de flesta förändringar som angavs i planen
har förverkligats, eller är på väg att förverkligas.
Under föregående år träffades en grupp tjänstemän från de tre förvaltningarna för att dra upp
riktlinjer för vad det gemensamma arbetet kring Nolhaga under ledning av
stadsträdgårdsmästaren. Framtidsfrågorna har lyfts ur perspektiven besöksnäring,
evenemang, näringsliv, parkmiljö, aktiviteter, historia, föreningsliv, trafik, miljö och
exploatering. Grunderna till ett projekt med syfte att utveckla området drogs upp i augusti
2020 och har pågått under hösten och en förstudie startade i januari 2021.
Samhällsbyggnadskontoret och kommunledningskontoret har under 2019 och 2020
samarbetat med föreningar och studieförbund som startat odlingar och trädgårdutbildningar i
Nolhaga Trädgård. Kultur- och utbildningsförvaltningen har arbetat fram förslag till utveckling
av Nolhagaområdet utifrån motionen från maj 2019 om att levandegöra parker (2019.396
KS). I september 2020 presenterades ” Alingsås parker – då, nu och framtid” med strategier
för hur stadens parker i linje med Alingsås vision att bli ”Västsveriges vackraste kulturstad”.
Där finns förslag på hur Nolhaga slott och slottsparkens outnyttjade kapacitet kan utvecklas
till ett av Västsveriges mest välbesökta utflyktsmål.
För att utveckla Nolhagaområdet till en ännu mer attraktiv plats för invånare och besökare,
anser kommunledningskontoret att ett målinriktat utvecklingsarbete mot Vision 2040 bäst
bedrivs i projektform med politisk styrning, förslagsvis med representation från berörda
nämnder. Projektets mål kan vara både att utveckla området inom befintlig detaljplan samt
lägga grunden för kommande mål och detaljplanearbete.
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Då kommunledningskontoret, samhällsbyggnadskontoret och kultur- och
utbildningsförvaltningen redan arbetar tillsammans med frågan om en långsiktig plan för
Nolhaga slott och park, anses motionen besvarad.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär initialt inga kostnader utöver administrativ tid. När förstudien är genomförd
kan eventuella kostnader för projektet bedömas.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
2. En politisk styrgrupp bestående av presidierna för kommunstyrelsen, kultur- och
utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden utses.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Beslutet ska skickas till
KLK, KUN, SBN

Simon Lindau
Ekonomichef

Åsa Zacharoff
Fastighetsansvarig

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-01-19
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2020-09-30

§ 143 2020.320 KS

Motion om framtagande av en långsiktig plan för Nolhaga slott och park Pär-Göran Björkman (S), Simon Waern (S), Camilla Stensson (S)
Ärendebeskrivning
Pär-Göran Björkman (S), Simon Waern (S) och Camilla Stensson (S) har till
kommunfullmäktige den 2 september 2020, § 72 lämnat en motion om en långsiktig plan för
Nolhaga slott och park.
I motionen framförs bland annat följande:
Den senaste planen för Nolhaga park fastställdes 2010 i form av en detaljplan med en
genomförandetid på 15 år. Denna utgick från äldre fördjupade översiktsplaner från 2008
respektive 1996. 2010 års detaljplan var resultatet av ett styrgruppsarbete som bedrevs
2008-2010. Syftet med planen var att långsiktigt skydda parkens värden, samordna dess
olika delar samt öka dess attraktionskraft genom att bygga vidare på dess befintliga
kvaliteter.
Flera av de byggnader som enligt planerna skulle fyllas med verksamhet – exempelvis
Fiskevillan – står idag tomma. Ett genomtänkt förverkligande av 2010 års detaljplan har alltså
inte skett och någon aktuell, långsiktig plan för parken finns inte. Vad gäller Nolhaga slott är
situationen liknande.
Motionärerna föreslår följande:
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med
samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och utbildningsnämnden ta fram en långsiktig plan
för Nolhaga slott och park.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Ärendet lämnas till kommunledningskontoret för beredning.
Expedieras till
Klk-ekonomiavd.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-09-02

§ 72 2020.320 KS

Motion om framtagande av en långsiktig plan för Nolhaga slott och park Pär-Göran Björkman (S), Simon Waern (S), Camilla Stensson (S)
Ärendebeskrivning
Pär-Göran Björkman (S), Simon Waern (S) och Camilla Stensson (S) lämnar en motion om
en långsiktig plan för Nolhaga slott och park.
I motionen framförs bland annat följande:
Den senaste planen för Nolhaga park fastställdes 2010 i form av en detaljplan med en
genomförandetid på 15 år. Denna utgick från äldre fördjupade översiktsplaner från 2008
respektive 1996. 2010 års detaljplan var resultatet av ett styrgruppsarbete som bedrevs
2008-2010. Syftet med planen var att långsiktigt skydda parkens värden, samordna dess
olika delar samt öka dess attraktionskraft genom att bygga vidare på dess befintliga
kvaliteter.
Flera av de byggnader som enligt planerna skulle fyllas med verksamhet – exempelvis
Fiskevillan – står idag tomma. Ett genomtänkt förverkligande av 2010 års detaljplan har alltså
inte skett och någon aktuell, långsiktig plan för parken finns inte. Vad gäller Nolhaga slott är
situationen liknande.
Motionärerna föreslår följande:
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med
samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och utbildningsnämnden ta fram en långsiktig plan
för Nolhaga slott och park.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
KS

Utdragsbestyrkande
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Motion till Alingsås kommunfullmäktige om en långsiktig plan för Nolhaga slott och park
Ända sedan Alingsås stad 1921 förvärvade slottet och parken har Nolhaga varit en av vår kommuns
mest uppskattade och betydelsefulla parker. En stor grön oas belägen mitt i staden, fylld av
kulturhistoria, värdefull natur och otaliga rekreationsmöjligheter. I dess nav står Nolhaga slott – en av
kommunens främsta kulturbyggnader. Såväl Nolhaga park som slottet har stor potential som vi
Socialdemokrater dock anser förbises genom avsaknaden av en långsiktig plan för både parkens
utveckling och slottets verksamhet.
Den senaste planen för Nolhaga park fastställdes 2010 i form av en detaljplan med en genomförandetid
på 15 år. Denna utgick från äldre fördjupade översiktsplaner från 2008 respektive 1996. 2010 års
detaljplan var resultatet av ett styrgruppsarbete som bedrevs 2008-2010. Syftet med planen var att
långsiktigt skydda parkens värden, samordna dess olika delar samt öka dess attraktionskraft genom att
bygga vidare på dess befintliga kvaliteter. Planen pekade ut en riktning för parkens bevarande och
utveckling och möjliggjorde investeringar som skulle genomföras successivt kommande år. Några av
de tänkta investeringarna genomfördes, medan många andra, såsom en trädgårdsanläggning, ett
orangeri och nya gång- och cykelbroar över Säveån aldrig kom till stånd. Flera av de byggnader som
enligt planerna skulle fyllas med verksamhet – exempelvis Fiskevillan – står idag tomma. Ett
genomtänkt förverkligande av 2010 års detaljplan har alltså inte skett och någon aktuell, långsiktig plan
för parken finns inte.
Vad gäller Nolhaga slott är situationen liknande. Under många år var Nolhaga slott ett kulturhus i
ordets verkliga bemärkelse – det arrangerades utställningar, föredrag och konserter och det bedrevs
även konstpedagogisk verksamhet i slottet. I nedervåningen fanns ett café som hölls öppet under
sommarmånaderna. Detta förändrades 2005 och under större delen av 2000-talet har slottet hyrts ut
till privata aktörer och huserat restaurang- och konferensverksamhet. Under åren som gått har
åtskilliga utredningar gjorts och visioner tagits fram; senast 2014 då en utredning initierades om
slottets framtida användning. Några konkreta, långsiktiga beslut har dock inte fattats. 2019 ändrade
emellertid verksamheten i Nolhaga slott inriktning: den dåvarande hyresgästen sades upp och
kommunen övertog verksamheten. Som en del av Alingsås 400-års jubileum fylldes slottet med konst,
kultur och historia. En bra inriktning som lyckligtvis även gäller innevarande år – men någon långsiktig,
politiskt fastställd plan för slottets användning finns dock ännu inte.
Nolhaga slott och park är fantastiska resurser som vi inte ska misshushålla med utan istället aktivt
tillvarata.
Vi föreslår därför att:
Kommunfullmäktige
ger
kommunstyrelsen
i
uppdrag
att
i
samverkan
med
samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och utbildningsnämnden ta fram en långsiktig plan för
Nolhaga slott och park
Alingsås den 12 augusti 2020
P-G Björkman
Simon Waern
Camilla Stensson
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-03-08

§ 32 2020.326 KS

Svar på motion om en extern granskning av de generella
effektiviseringskraven - Martin Lindberg (V)
Ärendebeskrivning
Martin Lindberg (V) har till kommunfullmäktige den 2 september 2020, § 74, lämnat en
motion om en extern granskning av de generella effektiviseringskraven.
Motionären föreslår följande:
Att tillsätta en kommunövergripande extern utredning av de senaste årens generella
effektiviseringar, från val av metod och bedömd besparingspotential, till uppföljning av
resultatet och utvärderingen av konsekvenserna.
Att utvärderingens resultat, på ett sätt som är lämpligt, ska ligga till grund för den kommunala
budgetprocessen.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet att lämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 september 2020, § 146, att
lämna ärendet till kommunledningskontoret för beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 1 februari 2021, lämnat följande yttrande:
Kommunens verksamheter och åtaganden påverkas i hög grad av demografiska
förändringar. Med en högre andel yngre och äldre ökar behovet av välfärdsverksamheter.
Även SKR identifierar utmaningar för kommunsektorn eftersom bemanning och finansiering
inte möter det ökade välfärdsbehovet.
En indikator på välfärdsbehoven är försörjningsbördan som visar på relationen mellan antalet
personer som behöver försörjas och antalet personer som kan bidra till deras försörjning.
Detta definieras tydligare genom att uttrycka det som antalet extra personer en person i
yrkesverksam ålder behöver försörja utöver sig själv. Prognostiserad försörjningsbörda enligt
Alingsås kommuns befolkningsprognos visar på att en person i arbetsför ålder behöver
försörja 0,87 extra personer år 2020 i Alingsås. De ungas (0-19 år) andel uppgår till 0,45
extra personer och de äldres (65+) andel uppgår till 0,42 extra personer. För riket uppgår
prognosen för motsvarande år till 0,77 extra personer. Detta innebär att en person i
yrkesverksam ålder i Alingsås behöver försörja fler i icke yrkesverksam ålder jämfört med
riket. Till år 2029 bedöms försörjningsbördan i Alingsås öka till 0,89 jämfört med 0,80 för
riket.

Utdragsbestyrkande
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KS § 32, forts
Det är den yrkesverksamma delen av befolkningen som står för såväl finansiering som
bemanning av kommunernas verksamheter. En större andel yngre och äldre ökar behovet av
välfärdstjänster som äldreomsorg samt förskola, grundskola och gymnasieskola. SKR har
under en längre tid angett dessa utmaningar som kommunerna står inför, vilket framgår av
publicerade ekonomirapporter. I rapporten från oktober 2019 anges att kommunerna går in
ett allt svårare finansiellt läge och därtill anges att kommunerna arbetar med effektiviseringsoch besparingsplaner för att nå balans till kommande budget- och planeringsår. I SKR:s
rapport från oktober 2020 anges att det mesta talar för att bemanningen inte kommer kunna
öka i motsvarande takt som välfärdsbehoven.

Kommunernas budgetförutsättningar försvåras ytterligare av andra faktorer. Bland dessa
anges högre investeringsnivåer. För Alingsås kommun är budgeterade investeringsnivåer
kommande år mycket höga i förhållande till föregående år. Detta ställer krav på god finansiell
planering över hela kommunkoncernen. Med kännedom om det som anges ovan krävs
omställning i verksamheterna och effektiviseringar som ger effekter på både kort och lång
sikt. SKR lyfter upp möjligheter som följer av ny teknik och digitalisering, vilket anges i de
ekonomirapporter som det hänvisas till ovan. Vidare anges att kommuner behöver arbeta
med effektiviseringar med direkta effekter samtidigt som det måste fortsätta långsiktigt.
Med kännedom om ökad efterfrågan på kommunens verksamheter och begränsade resurser
behöver verksamheter anpassas och organiseras effektivt med nya arbetssätt samt ny
teknik. För att klara utvecklingen där behoven ökar i en snabbare takt än resurserna
förutsätts effektiva verksamheter och god finansiell resursanvändning.
En utveckling där kommunens kostnader ökar i en snabbare takt än skatter och bidrag
innebär att kommunens ekonomi urholkas. Under 2019 infördes en ny
resursfördelningsmodell som tar höjd för volym- och kostnadsförändringar. Därtill säkerställer
modellen att kostnaderna inte ökar i en snabbare takt i förhållande till skatter och bidrag
eftersom uppräkningen begränsas. Kommunledningskontoret bedömer att nämnderna aktivt
behöver arbeta med anpassningar för att möta begränsade uppräkningar. I samband med
bland annat presidiedialoger följer kommunstyrelsen upp nämndernas arbete, vilket sker
inom ramen för uppsiktsplikten. Relevanta resultat i verksamheterna följs upp enligt
uppsiktplikten och alla nämnder ansvarar för att hålla en god kvalitet i verksamheten. Därtill
beslutar kommunfullmäktige årligen om både verksamhetsmål och ekonomiska ramar i
samband med budgetbeslut.
Mot bakgrund av de ovan angivna budget- och planeringsprocesserna samt det redovisade
behovet av generella effektiviseringar i kommunens verksamheter förefaller behovet av en
extern utredning inte vara nödvändig.

Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottet beslutade den 3 mars 2021, § 52 att lämna följande förslag till
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Lindberg (V) föreslår att motionen bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Martin Lindbergs ändringsförslag mot kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag
till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen avslås.

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-01-25
Markus Johanen

Kommunstyrelsen

2020.326 KS

Svar på motion – En extern granskning av de generella
effektiviseringskraven
Ärendebeskrivning
Martin Lindberg (V) har till kommunfullmäktige den 2 september 2020, § 74, lämnat en
motion om en extern granskning av de generella effektiviseringskraven.
Motionären föreslår följande:
Att tillsätta en kommunövergripande extern utredning av de senaste årens generella
effektiviseringar, från val av metod och bedömd besparingspotential, till uppföljning av
resultatet och utvärderingen av konsekvenserna.
Att utvärderingens resultat, på ett sätt som är lämpligt, ska ligga till grund för den kommunala
budgetprocessen.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet att lämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 september 2020, § 146, att
lämna ärendet till kommunledningskontoret för beredning.
Förvaltningens yttrande
Kommunens verksamheter och åtaganden påverkas i hög grad av demografiska
förändringar. Med en högre andel yngre och äldre ökar behovet av välfärdsverksamheter.
Även SKR identifierar utmaningar för kommunsektorn eftersom bemanning och finansiering
inte möter det ökade välfärdsbehovet.
En indikator på välfärdsbehoven är försörjningsbördan som visar på relationen mellan antalet
personer som behöver försörjas och antalet personer som kan bidra till deras försörjning.
Detta definieras tydligare genom att uttrycka det som antalet extra personer en person i
yrkesverksam ålder behöver försörja utöver sig själv. Prognostiserad försörjningsbörda enligt
Alingsås kommuns befolkningsprognos visar på att en person i arbetsför ålder behöver
försörja 0,87 extra personer år 2020 i Alingsås. De ungas (0-19 år) andel uppgår till 0,45
extra personer och de äldres (65+) andel uppgår till 0,42 extra personer. För riket uppgår
prognosen för motsvarande år till 0,77 extra personer. Detta innebär att en person i
yrkesverksam ålder i Alingsås behöver försörja fler i icke yrkesverksam ålder jämfört med
riket. Till år 2029 bedöms försörjningsbördan i Alingsås öka till 0,89 jämfört med 0,80 för
riket.
Det är den yrkesverksamma delen av befolkningen som står för såväl finansiering som
bemanning av kommunernas verksamheter. En större andel yngre och äldre ökar behovet av
välfärdstjänster som äldreomsorg samt förskola, grundskola och gymnasieskola. SKR har
under en längre tid angett dessa utmaningar som kommunerna står inför, vilket framgår av
publicerade ekonomirapporter. I rapporten från oktober 2019 anges att kommunerna går in
ett allt svårare finansiellt läge och därtill anges att kommunerna arbetar med effektiviseringsoch besparingsplaner för att nå balans till kommande budget- och planeringsår. I SKR:s
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rapport från oktober 2020 anges att det mesta talar för att bemanningen inte kommer kunna
öka i motsvarande takt som välfärdsbehoven.
Kommunernas budgetförutsättningar försvåras ytterligare av andra faktorer. Bland dessa
anges högre investeringsnivåer. För Alingsås kommun är budgeterade investeringsnivåer
kommande år mycket höga i förhållande till föregående år. Detta ställer krav på god finansiell
planering över hela kommunkoncernen. Med kännedom om det som anges ovan krävs
omställning i verksamheterna och effektiviseringar som ger effekter på både kort och lång
sikt. SKR lyfter upp möjligheter som följer av ny teknik och digitalisering, vilket anges i de
ekonomirapporter som det hänvisas till ovan. Vidare anges att kommuner behöver arbeta
med effektiviseringar med direkta effekter samtidigt som det måste fortsätta långsiktigt.
Med kännedom om ökad efterfrågan på kommunens verksamheter och begränsade resurser
behöver verksamheter anpassas och organiseras effektivt med nya arbetssätt samt ny
teknik. För att klara utvecklingen där behoven ökar i en snabbare takt än resurserna
förutsätts effektiva verksamheter och god finansiell resursanvändning.
En utveckling där kommunens kostnader ökar i en snabbare takt än skatter och bidrag
innebär att kommunens ekonomi urholkas. Under 2019 infördes en ny
resursfördelningsmodell som tar höjd för volym- och kostnadsförändringar. Därtill säkerställer
modellen att kostnaderna inte ökar i en snabbare takt i förhållande till skatter och bidrag
eftersom uppräkningen begränsas. Kommunledningskontoret bedömer att nämnderna aktivt
behöver arbeta med anpassningar för att möta begränsade uppräkningar. I samband med
bland annat presidiedialoger följer kommunstyrelsen upp nämndernas arbete, vilket sker
inom ramen för uppsiktsplikten. Relevanta resultat i verksamheterna följs upp enligt
uppsiktplikten och alla nämnder ansvarar för att hålla en god kvalitet i verksamheten. Därtill
beslutar kommunfullmäktige årligen om både verksamhetsmål och ekonomiska ramar i
samband med budgetbeslut.
Mot bakgrund av de ovan angivna budget- och planeringsprocesserna samt det redovisade
behovet av generella effektiviseringar i kommunens verksamheter förefaller behovet av en
extern utredning inte vara nödvändig.
Ekonomisk bedömning
Om motionen beviljas innebär det en kostnad för den externa granskningen.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen avslås.
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Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Simon Lindau
Ekonomichef

Markus Johanen
Controller

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-01-26
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2020-09-30

§ 146 2020.326 KS

Motion om en extern granskning av de generella effektiviseringskraven Martin Lindberg (V)
Ärendebeskrivning
Martin Lindberg (V) har till kommunfullmäktige den 2 september 2020, § 74 lämnat en motion
med förslag om en extern granskning av de generella effektiviseringskraven.
I motionen framförs bland annat följande:
Många kommuner använder sig av så kallade generella effektiviseringar som innebär att
förvaltningar åläggs sparkrav men utan att samtidigt sänka kraven, varken på verksamhetens
kvalitet eller omfattning. Denna metod används även i Alingsås kommun. Efter dessa år av
generella effektiviseringar är det hög tid att utvärdera konsekvenserna för kvaliteten,
brukarna och medarbetarna.
Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta:
-Att tillsätta en kommunövergripande extern utvärdering av de senaste årens generella
effektiviseringar, från val av metod och bedömd besparingspotential till uppföljning av
resultatet och utvärdering av konsekvenserna.
-Att utvärderingens resultat, på ett sätt som är lämpligt, ska ligga till grund för den
kommunala budgetprocessen.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Ärendet lämnas till kommunledningskontoret för beredning.
Expedieras till
Klk-ekonomiavd.

Utdragsbestyrkande
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Motion om en extern granskning av de generella effektiviseringskraven Martin Lindberg (V)
Ärendebeskrivning
Martin Lindberg (V) lämnar en motion med förslag om en extern granskning av de generella
effektiviseringskraven.
I motionen framförs bland annat följande:
Många kommuner använder sig av så kallade generella effektiviseringar som innebär att
förvaltningar åläggs sparkrav men utan att samtidigt sänka kraven, varken på verksamhetens
kvalitet eller omfattning. Denna metod används även i Alingsås kommun. Efter dessa år av
generella effektiviseringar är det hög tid att utvärdera konsekvenserna för kvaliteten,
brukarna och medarbetarna.
Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta:
-Att tillsätta en kommunövergripande extern utvärdering av de senaste årens generella
effektiviseringar, från val av metod och bedömd besparingspotential till uppföljning av
resultatet och utvärdering av konsekvenserna.
-Att utvärderingens resultat, på ett sätt som är lämpligt, ska ligga till grund för den
kommunala budgetprocessen.
Beslut

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

Utdragsbestyrkande
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Motion till Alingsås kommunfullmäktige
2020-08-16

Effektiviseringar eller besparingar? Dags för en extern
granskning av de generella effektiviseringskraven
Många kommuner använder sig av så kallade generella effektiviseringar som innebär att
förvaltningar åläggs sparkrav men utan att samtidigt sänka kraven, varken på verksamhetens
kvalitet eller omfattning. Denna metod används även i Alingsås kommun. Metoden förutsätter
att medarbetarna kan ändra arbetssätt så att sparbetingen kan genomföras. Från att tidigare ha
pekat ut specifika områden som exempelvis lokaler, administration och konsulter, där
kommunledningen ser möjlighet till effektiviseringar, är alltså kraven på effektiviseringar
numera generella till sin karaktär.
Metoden att lägga in generella effektiviseringar i budgeten har pågått sedan många år under
olika politiska ledningar. Effektiviseringskrav har ålagts de flesta nämnder under de flesta åren
denna period men storleken har varierat mellan olika nämnder och olika år. I vilken grad de
generella effektiviseringskraven baseras på faktamässigt underbyggda analyser av
besparingspotential i närtid, exempelvis till följd av genomförd teknisk utveckling, nya
arbetsmetoder som tagits i bruk eller tydligt minskade behov, framgår inte.
Denna brist på faktaunderlag som visar att effektiviseringarna verkligen kan uppnås under
budgetåret, har med rätta lett till återkommande facklig kritik om risk för ökad stress och
försämrad arbetsmiljö.
Vi är idag i behov av en öppen och ärlig debatt om vad som egentligen är effektiviseringar och
vad som istället bör kallas besparingar eller nedskärningar. Budgetminskningar utan koppling
till reell besparingspotential, sänkta målsättningar eller direktiv om hur besparingarna ska
genomföras, riskerar innebära sänkta ambitioner så som större barngrupper i förskolan, nedlagda verksamheter för äldre eller minskade öppettider på fritidsgårdar och bibliotek.
Otillräcklig kompensation för pris- och löneökningar riskerar leda till färre vikarier eller
vakanshållningar av anställningar i förskolan, skolan eller i äldreomsorgen, vilket gör att de
anställda måste jobba hårdare för att klara målen och bevara kvaliteten.
Efter dessa år av generella effektiviseringar är det hög tid att utvärdera konsekvenserna för
kvaliteten, brukarna och medarbetarna. Förhoppningsvis finns ett blocköverskridande intresse
av frågor som: har Alingsås kommuns generella effektiviseringar lett till att verksamheterna
blivit effektivare? Har kvaliteten på våra tjänster förbättrats eller inte? Hur har anställdas
arbetsmiljö påverkats? Har beslutsunderlagen för nämndernas besparingsbeting varit väl
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underbyggda eller har effektiviseringsvinster tagits ut i förväg, och vad har det i så fall lett till?
Har generella effektiviseringar varit en sista utväg för att få ihop budgeten när andra
intäktskällor inte ansetts vara möjliga? Vilka är i så fall de långsiktiga konsekvenserna av detta?
Den övergripande frågan är som vi ser det hur vi kan få ett styrsystem som tar hänsyn till att
medarbetarna ska hålla ett helt arbetsliv och samtidigt ger alingsåsarna en trygg välfärd att lita
på. Hur kan vi se till att upprätthålla arbetsmiljölagens krav på god arbetsmiljö samtidigt som vi
når de politiska ambitionerna för välfärden och kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning? Detta för att säkerställa att fullmäktiges beslut om budget fattas på välinformerade
grunder.
Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta
- Att tillsätta en kommunövergripande extern utvärdering av de senaste årens generella
effektiviseringar, från val av metod och bedömd besparingspotential till uppföljning av
resultatet och utvärdering av konsekvenserna.
- Att utvärderingens resultat, på ett sätt som är lämpligt, ska ligga till grund för den kommunala
budgetprocessen.

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp genom

Martin Lindberg (v)
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§ 27 2020.331 KS

Svar på motion om införande av funktionen invånarförslag - Anna
Hansson (MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) har till kommunfullmäktige, den 2 september 2020, § 73, lämnat en
motion om införandet av funktionen invånarförslag.
Motionären yrkar att Alingsås kommunfullmäktige ska besluta om att införa en funktion som
invånarförslag, där förslag även kan ställas direkt till nämnder för att öka möjligheter till
dialog. Kommunfullmäktige beslutade att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 september, §147 att ärendet lämnas till
kommunledningskontoret för beredning.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 15 februari 2021, lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har enligt kommunstyrelsens beslut i budget för 2021-2023
uppdrag att utreda förutsättningar för att införa medborgarförslag.
Motionärens förslag på funktionen invånarförslag går i linje med detta uppdrag.
Kommunledningskontoret kommer att beakta de förslag som motionären har lagt fram i
utredningen om förutsättningar att införa medborgarförslag.
Juridiskt finns det inga hinder, då kommunallagen ändrades 2007 för att förenkla
användandet av medborgaförslag. Av 5 kap. 25 § kommunallagen i dess nya lydelse,
framgår att fullmäktige kan överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärende som
väckts genom medborgarförslag utom i fall som anges i 3 kap. 9 §, dvs. ärenden av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. De nya lagarna gör att fullmäktige
inledningsvis behöver bestämma om ett ärende som väckts genom medborgarförslag ska
avgöras av fullmäktige själv, eller om fullmäktige ska överlåta till styrelsen eller en annan
berörd nämnd att besluta i ärendet. Enligt bestämmelserna i 5 kap. 64 § andra stycket
kommunallagen ska fullmäktiges arbetsordning innehålla föreskrifter om hur
medborgarförslag ska hanteras, om fullmäktige har beslutat tillåta sådana.
I kommunallagen används ordet medborgare för personer som är folkbokförda i kommunen.
Majoriteten av de kommuner och regioner som har infört funktionen kallar denna
medborgarförslag. Utifrån det kommer kommunledningskontoret att fortsättningsvis använda
medborgaförslag i diskussioner kring förutsättningarna att införa en sådan funktion.

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
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KS § 27, forts
Arbetsutskottet har den 3 mars 2021, § 47 behandlat ärendet och lämnat följande förslag till
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Motionen anses besvarad.
Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Hansson (MP) föreslår att motionen bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Anna Hanssons ändringsförslag mot kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag
till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen anses besvarad.

Reservation
Anna Hansson (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-02-16
Robert Gustafsson

Kommunstyrelsen

2020.331 KS

Svar på motion om införande av funktionen invånarförslag
– Anna Hansson (MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) har till kommunfullmäktige, den 2 september 2020, § 73, lämnat en
motion om införandet av funktionen invånarförslag.
Motionären yrkar att Alingsås kommunfullmäktige ska besluta om att införa en funktion som
invånarförslag, där förslag även kan ställas direkt till nämnder för att öka möjligheter till
dialog. Kommunfullmäktige beslutade att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 september, §147 att ärendet lämnas till
kommunledningskontoret för beredning.

Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har enligt kommunstyrelsens beslut i budget för 2021-2023
uppdrag att utreda förutsättningar för att införa medborgarförslag.
Motionärens förslag på funktionen invånarförslag går i linje med detta uppdrag.
Kommunledningskontoret kommer att beakta de förslag som motionären har lagt fram i
utredningen om förutsättningar att införa medborgarförslag.
Juridiskt finns det inga hinder, då kommunallagen ändrades 2007 för att förenkla
användandet av medborgaförslag. Av 5 kap. 25 § kommunallagen i dess nya lydelse,
framgår att fullmäktige kan överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärende som
väckts genom medborgarförslag utom i fall som anges i 3 kap. 9 §, dvs. ärenden av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. De nya lagarna gör att fullmäktige
inledningsvis behöver bestämma om ett ärende som väckts genom medborgarförslag ska
avgöras av fullmäktige själv, eller om fullmäktige ska överlåta till styrelsen eller en annan
berörd nämnd att besluta i ärendet. Enligt bestämmelserna i 5 kap. 64 § andra stycket
kommunallagen ska fullmäktiges arbetsordning innehålla föreskrifter om hur
medborgarförslag ska hanteras, om fullmäktige har beslutat tillåta sådana.
I kommunallagen används ordet medborgare för personer som är folkbokförda i kommunen.
Majoriteten av de kommuner och regioner som har infört funktionen kallar denna
medborgarförslag. Utifrån det kommer kommunledningskontoret att fortsättningsvis använda
medborgaförslag i diskussioner kring förutsättningarna att införa en sådan funktion.
Ekonomisk bedömning
Eventuella kostnader kommer att framgå, i den utredning som pågår med att utreda
förutsättningar för att införa medborgardialog.
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Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
Förslag till beslut i Kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Beslutet ska skickas till
MR-strateg

Cecilia Knutsson
Stabschef

Robert Gustafsson
MR-strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-02-16
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2020-09-30

§ 147 2020.331 KS

Motion om införande av funktionen invånarförslag - Anna Hansson (MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) har till kommunfullmäktige den 2 september 2020, § 73 lämnat en
motion om införande av funktionen invånarförslag.
I motionen framförs bland annat följande:
Invånarna i Alingsås kan ha många goda idéer för hur kommunen kan utvecklas. För en väl
fungerande demokrati krävs engagerade invånare. Dialogen och samverkan mellan våra
invånare och oss förtroendevalda i den representativa demokratin behöver utvecklas.
I Kommunallagen regleras möjligheten till så kallade medborgarförslag. Kommunallagen
säger att det är kommunfullmäktige som ska hantera medborgarförslag, om kommunen har
valt att en sådan funktion ska finnas.
Ett flertal kommuner har i stället valt att ta fram en egen variant på förslagshantering. I denna
variant behandlas förslagen av berörd nämnd eller styrelse, när det anses lämpligt.
Motionären föreslår följande:
Alingsås kommun inför funktionen invånarförslag.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Ärendet lämnas till kommunledningskontoret för beredning.
Expedieras till
Klk-stabsavd.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-09-02

§ 73 2020.331 KS

Motion om införande av funktionen invånarförslag - Anna Hansson (MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) lämnar en motion om införande av funktionen invånarförslag.
I motionen framförs bland annat följande:
Invånarna i Alingsås kan ha många goda idéer för hur kommunen kan utvecklas. För en väl
fungerande demokrati krävs engagerade invånare. Dialogen och samverkan mellan våra
invånare och oss förtroendevalda i den representativa demokratin behöver utvecklas.
I Kommunallagen regleras möjligheten till så kallade medborgarförslag. Kommunallagen
säger att det är kommunfullmäktige som ska hantera medborgarförslag, om kommunen har
valt att en sådan funktion ska finnas.
Ett flertal kommuner har i stället valt att ta fram en egen variant på förslagshantering. I denna
variant behandlas förslagen av berörd nämnd eller styrelse, när det anses lämpligt.
Motionären föreslår följande:
Alingsås kommun inför funktionen invånarförslag.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
KS

Utdragsbestyrkande
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Motion till Alingsås kommunfullmäktige
2020-09-02

Alingsås invånarförslag
Invånarna i Alingsås kan ha många goda idéer för hur kommunen kan utvecklas. För en väl
fungerande demokrati krävs engagerade invånare. Dialogen och samverkan mellan våra invånare
och oss förtroendevalda i den representativa demokratin behöver utvecklas.
I Kommunallagen regleras möjligheten till så kallade medborgarförslag. Kommunallagen säger att
det är Kommunfullmäktige som ska hantera medborgarförslag, om kommunen har valt att en sådan
funktion ska finnas. Erfarenheter från andra kommuner visar dock att de förslag som inkommer
vanligtvis inte är av principiell art, eller har den storlek och komplexitet i övrigt som vanligtvis
kännetecknar kommunfullmäktiges ärenden. Det rör sig ofta om mindre och mera praktiskt
inriktade förslag. Att inför en funktion med medborgarförslag enligt Kommunallagen skulle kunna
medföra en orimlig belastning och i vissa fall olämpligt fokus i kommunfullmäktiges arbete.
Ett flertal kommuner har i stället valt att ta fram en egen variant på förslagshantering. I denna
variant behandlas förslagen av berörd nämnd eller styrelse, när det anses lämpligt. I denna variant
kan förslag lämnas in digitalt, och stöd och debatt kan hanteras digitalt. De förslag som får stöd
enligt uppsatta kriterier, exempelvis 200 invånare, ska då behandlas av den av kommunens nämnder
eller styrelser som är ansvariga för aktuellt verksamhetsområde. Detta göra att en eventuell onödig
belastning på Kommunfullmäktige undviks. I enstaka fall kan dock förslag vara av principiell art
och om de godkänns av aktuell nämnd eller styrelse kan de slussas vidare till Kommunfullmäktige.
Det vore önskvärt att Alingsås kommuns invånare fick chans att lämna in och få sina förslag
hanterade av aktuell nämnd eller styrelse, när lämpliga och fastställda kriterier är uppfyllda.
Tillsammans kan vi utveckla kommunen!
Jag yrkar att
Alingsås kommun inför funktionen invånarförslag.

Anna Hansson (MP)
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Svar på motion om
språktest vid anställning till
arbeten inom kommunen
där kommunikation är viktigt
- Boris Jernskiegg (SD) m fl
11
2020.341 KS
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-03-08

§ 29 2020.341 KS

Svar på motion om språktest vid anställning till arbeten inom kommunen
där kommunikation är viktigt - Boris Jernskiegg (SD) m fl
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD), Glenn Pettersson (SD), Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson (SD)
Otto Stryhn (SD) och Lars Olof Jaeger (SD). har till kommunfullmäktige den 2 september
2020 § 75 lämnat en motion om språktest vid anställning till arbeten inom kommunen där
kommunikation är viktigt.
Motionärerna framför att språktest ska genomföras vid anställning till arbeten inom Alingsås
kommun där kommunikation är viktigt. Motionärerna inriktar frågan framförallt till vård och
omsorg där man anser att vikten av förståelse är mest uppenbar. Motionärerna föreslår
följande:
-Att språktest genomförs vid anställning till arbeten inom kommunen där kommunikation är
viktigt.
-Att brukarnas behov är det som styr.
-Att en analys görs för att säkerställa att personal och brukare förstår varandra.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 30 september § 148 att remittera motionen till
kommunledningskontoret.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 17 februari 2021, lämnat följande yttrande:
I antagen budget för 2021-2023 kopplat till avsnittet "Konkreta åtgärder för en bättre
äldreomsorg" anges att Alingsås kommun ska: "Tillse att lämpliga språkkrav tas fram för
anställning med tillhörande möjlighet till språkutbildning". Vård- och omsorgsförvaltningen
deltar tillsammans med Göteborgsregionen (GR) i regeringens satsning Äldreomsorgslyftet.
Äldreomsorgslyftet möjliggör för anställda med tidsbegränsade och tillsvidareanställningar
inom äldreomsorgen betald utbildning på arbetstid, vilket medför en total kompetenshöjning
och en högre andel utbildade medarbetare inom förvaltningen. Alingsås kommun har
tilldelats 25 utbildningsplatser som pågår fram till december 2021.
Vård- och omsorgsförvaltningen samverkar sedan tidigare med Vård- och omsorgscollege
för relevanta utbildningar inom vård och omsorg. Under året planerar förvaltningen att
tillsammans med Vård- och omsorgscollege genomföra en utbildning för språkombud inom
vård- och äldreomsorgens verksamheter. För att se över och öka möjligheten till anställning
för personer med språksvårigheter kommer vård- och omsorgsförvaltningen under 2021
även att delta i ett projekt som handlar om att ge språkstöd via en APP med inriktning på
vårdrelaterade frågor.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-03-08

KS § 29, forts
Inom GR kommer kompetensförsörjningsfrågan aktualiserats genom att ett Branschråd
Äldreomsorg skapas 2021. Alingsås kommun, vård- och omsorgsförvaltning deltar med
representanter i rådet. Syftet med branschrådet är att samla olika aktörer och perspektiv för
att arbeta långsiktigt och strategiskt med ett regionalt perspektiv, och att ta fram konkreta
förslag och metoder för att bidra till kompetensförsörjningen i äldreomsorgen i regionen. Som
exempel har branschrådet lagt fram förslag om att skapa en GR-gemensam titulatur med
utbildningskrav för baspersonal i äldreomsorgen samt utforma en GR- gemensam modell för
kompetensutveckling inom äldreomsorgen likt Yrkesresan eller motsvarande.
För att erbjudas en tillsvidareanställning inom Vård och omsorgsförvaltningen med koppling
till äldreomsorg ställer förvaltningen krav att medarbetaren har utbildning motsvarande
undersköterska. För att genomföra denna utbildning krävs kunskaper i det svenska språket
motsvarande gymnasiekompetens.
Kompetenskrav timavlönade: Kompetenskraven för timavlönade utgår ifrån verksamheternas
behov och är i vissa fall lägre än för en tillsvidareanställning. Skälet till att Alingsås kommun
har lägre kompetenskrav för timavlönade handlar om kompetensförsörjning utifrån ett både
kort och långt perspektiv. Vi står idag i en kompetensförsörjningsutmaning där vi för att klara
den dagliga bemanningen behöver timavlönade för att täcka framförallt akuta behov kopplat
till frånvaro. Genom att erbjuda timavlönade medarbetare en möjlighet att jobba inom vård,
skola och omsorg och på den vägen väcka intresse för att på sikt utbilda sig inom det
området ser vi en hantering som gynnar både verksamhet och individ. Introduktion av
timavlönade genomförs både utifrån ett generellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv
där den arbetsplatsförlagda introduktionen genomförs.
Inom ramen för särskilt uppdrag kopplat till budget 2021-2023 kommer Alingsås kommun att
tydliggöra kompetenskraven som krävs för anställning (ej timanställda) inom kommunens
olika befattningar. I de fall kompetenskraven inte överensstämmer med formell kompetens
inom språk på Vård och omsorgsförvaltningen kommer arbetsgivaren att arbeta för att
erbjuda möjlighet till språkutbildning. Utifrån erfarenheter med detta arbete kan därefter
övriga förvaltningar med liknande behov använda lösningarna. Dessa åtgärder samt
pågående aktiviteter utgör tillsammans ett paket som kommer att utveckla verksamheten och
i dagsläget ser kommunledningskontoret inte att testverktyg avseende språk är en del av
lösningen framåt.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-03-08

KS § 29, forts
Arbetsutskottet har den 3 mars 2021, § 49 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen anses besvarad.

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-02-15
Jerker Gussmo

Kommunstyrelsen

2020.341 KS

Svar på motion om språktest vid anställning till arbeten
inom kommunen där kommunikation är viktigt – Boris
Jernskiegg mfl.
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD), Glenn Pettersson (SD), Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson (SD)
Otto Stryhn (SD) och Lars Olof Jaeger (SD). har till kommunfullmäktige den 2 september
2020 § 75 lämnat en motion om språktest vid anställning till arbeten inom kommunen där
kommunikation är viktigt.
Motionärerna framför att språktest ska genomföras vid anställning till arbeten inom Alingsås
kommun där kommunikation är viktigt. Motionärerna inriktar frågan framförallt till vård och
omsorg där man anser att vikten av förståelse är mest uppenbar. Motionärerna föreslår
följande:
-Att språktest genomförs vid anställning till arbeten inom kommunen där kommunikation är
viktigt.
-Att brukarnas behov är det som styr.
-Att en analys görs för att säkerställa att personal och brukare förstår varandra.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 30 september § 148 att remittera motionen till
kommunledningskontoret.
Förvaltningens yttrande
I antagen budget för 2021-2023 kopplat till avsnittet "Konkreta åtgärder för en bättre
äldreomsorg" anges att Alingsås kommun ska: "Tillse att lämpliga språkkrav tas fram för
anställning med tillhörande möjlighet till språkutbildning". Vård- och omsorgsförvaltningen
deltar tillsammans med Göteborgsregionen (GR) i regeringens satsning Äldreomsorgslyftet.
Äldreomsorgslyftet möjliggör för anställda med tidsbegränsade och tillsvidareanställningar
inom äldreomsorgen betald utbildning på arbetstid, vilket medför en total kompetenshöjning
och en högre andel utbildade medarbetare inom förvaltningen. Alingsås kommun har
tilldelats 25 utbildningsplatser som pågår fram till december 2021.
Vård- och omsorgsförvaltningen samverkar sedan tidigare med Vård- och omsorgscollege
för relevanta utbildningar inom vård och omsorg. Under året planerar förvaltningen att
tillsammans med Vård- och omsorgscollege genomföra en utbildning för språkombud inom
äldreomsorgens verksamhete. För att se över och öka möjligheten till anställning för
personer med språksvårigheter kommer vård- och omsorgsförvaltningen under 2021 även att
delta i ett projekt som handlar om att ge språkstöd via en APP med inriktning på
vårdrelaterade frågor.
Inom GR kommer kompetensförsörjningsfrågan aktualiserats genom att ett Branschråd
Äldreomsorg skapas 2021. Alingsås kommun, vård- och omsorgsförvaltning deltar med
representanter i rådet. Syftet med branschrådet är att samla olika aktörer och perspektiv för
att arbeta långsiktigt och strategiskt med ett regionalt perspektiv, och att ta fram konkreta
förslag och metoder för att bidra till kompetensförsörjningen i äldreomsorgen i regionen. Som
exempel har branschrådet lagt fram förslag om att skapa en GR-gemensam titulatur med
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utbildningskrav för baspersonal i äldreomsorgen samt utforma en GR- gemensam modell för
kompetensutveckling inom äldreomsorgen likt Yrkesresan eller motsvarande.
För att erbjudas en tillsvidareanställning inom Vård och omsorgsförvaltningen med koppling
till äldreomsorg ställer förvaltningen krav att medarbetaren har utbildning motsvarande
undersköterska. För att genomföra denna utbildning krävs kunskaper i det svenska språket
motsvarande gymnasiekompetens.
Kompetenskrav timavlönade: Kompetenskraven för timavlönade utgår ifrån verksamheternas
behov och är i vissa fall lägre än för en tillsvidareanställning. Skälet till att Alingsås kommun
har lägre kompetenskrav för timavlönade handlar om kompetensförsörjning utifrån ett både
kort och långt perspektiv. Vi står idag i en kompetensförsörjningsutmaning där vi för att klara
den dagliga bemanningen behöver timavlönade för att täcka framförallt akuta behov kopplat
till frånvaro. Genom att erbjuda timavlönade medarbetare en möjlighet att jobba inom vård,
skola och omsorg och på den vägen väcka intresse för att på sikt utbilda sig inom det
området ser vi en hantering som gynnar både verksamhet och individ. Introduktion av
timavlönade genomförs både utifrån ett generellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv
där den arbetsplatsförlagda introduktionen genomförs.
Inom ramen för särskilt uppdrag kopplat till budget 2021-2023 kommer Alingsås kommun att
tydliggöra kompetenskraven som krävs för anställning (ej timanställda) inom kommunens
olika befattningar. I de fall kompetenskraven inte överensstämmer med formell kompetens
inom språk på Vård och omsorgsförvaltningen kommer arbetsgivaren att arbeta för att
erbjuda möjlighet till språkutbildning. Utifrån erfarenheter med detta arbete kan därefter
övriga förvaltningar med liknande behov använda lösningarna. Dessa åtgärder samt
pågående aktiviteter utgör tillsammans ett paket som kommer att utveckla verksamheten och
i dagsläget ser kommunledningskontoret inte att testverktyg avseende språk är en del av
lösningen framåt.
Ekonomisk bedömning
Åtgärderna bedöms kunna finansieras inom befintlig ram.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
Beslutet ska skickas till
Vård och omsorgsnämnden

Maria Standar
Kommundirektör

Jerker Gussmo
Personalchef
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2020-09-30

§ 148 2020.341 KS

Motion om språktest vid anställning till arbeten inom kommunen där
kommunikation är viktigt - Boris Jernskiegg (SD) m fl.
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD), Glenn Pettersson (SD) , Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson
(SD) och Otto Stryhn, (SD) har till kommunfullmäktige den 2 september 2020, § 75 lämnat en
motion om språktest vid anställning i kommunen där kommunikation är viktigt.
I motionen framförs land annat följande:
Att bli äldre och sjuklig innebär att man kan hamna i beroendeställning. Man kan bli
beroende av omvårdnad, av andra människors hjälp.
Det är inte bara inom vård och omsorg detta språkkrav är viktigt men det är inom denna
förvaltning vikten av förståelse är mest uppenbar. Kommunens förvaltningar måste
säkerhetsställa att man lever upp till det som krävs när det gäller kommunikation.
Motionärerna föreslår följande:
-Att språktest genomförs vid anställning till arbeten inom kommunen där kommunikation är
viktigt.
-Att brukarnas behov är det som styr.
-Att en analys görs för att säkerställa att personal och brukare förstår varandra.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Ärendet lämnas till kommunledningskontoret för beredning.
Expedieras till
Klk-personalavd.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-09-02

§ 75 2020.341 KS

Motion om språktest vid anställning till arbeten inom kommunen där
kommunikation är viktigt - Boris Jernskiegg (SD) m fl.
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD), Glenn Pettersson (SD) , Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson
(SD) och Otto Stryhn, (SD) lämnar en motion om språktest vid anställning i kommunen där
kommunikation är viktigt.
I motionen framförs land annat följande:
Att bli äldre och sjuklig innebär att man kan hamna i beroendeställning. Man kan bli
beroende av omvårdnad, av andra människors hjälp.
Det är inte bara inom vård och omsorg detta språkkrav är viktigt men det är inom denna
förvaltning vikten av förståelse är mest uppenbar. Kommunens förvaltningar måste
säkerhetsställa att man lever upp till det som krävs när det gäller kommunikation.
Motionärerna föreslår följande:
-Att språktest genomförs vid anställning till arbeten inom kommunen där kommunikation är
viktigt.
-Att brukarnas behov är det som styr.
-Att en analys görs för att säkerställa att personal och brukare förstår varandra.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
KS

Utdragsbestyrkande
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Alingsås 2020-08-23
Motion
Språktest
Trygghet
Att bli äldre och sjuklig innebär att man kan hamna i beroendeställning. Man kan bli beroende av
omvårdnad, av andra människors hjälp. Man kanske hör illa, man kan ha svårt att göra sig förstådd,
man kan av olika anledningar ha svårt med kommunikation och det är otroligt viktigt, kanske till och
med livsavgörande, att man får rätt förutsättningar.
Att vi hjälper nyanlända till ett arbete är bra för samhället på väldigt många sätt. Integration,
språkträning, skatteintäkter och möjlighet för dessa att klara sig själva. Att anställa personer med
bristfälliga svenskkunskaper inom vård och omsorg är dock fel och vanskligt. Dessa jobb är för att
hjälpa brukarna, inte tvärt om. Det är alltså brukarnas väl och ve som skall komma i första rummet.
Vi får inte offra äldre och sjukas trygghet för andra agendor. Vi får inte riskera deras möjlighet till att
få fram sina behov eller att de riskerar felbehandling på grund av språkförbistring.
Ett axplock ur Sveriges språklag:
4 § Svenska är huvudspråk i Sverige.
5 § Som huvudspråk är svenskan samhällets gemensamma språk, som alla som är bosatta i Sverige ska ha tillgång
till och som ska kunna användas inom alla samhällsområden.
6 § Det allmänna har ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas.
11 § Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.
12 § Myndigheter har ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom deras olika fackområden finns tillgänglig,
används och utvecklas.

Det är inte bara inom vård och omsorg detta språkkrav är viktigt men det är inom denna förvaltning
vikten av förståelse är mest uppenbar. Kommunens förvaltningar måste säkerhetsställa att man lever
upp till det som krävs när det gäller kommunikation.
Vi Sverigedemokrater yrkar:
Att språktest genomförs vid anställning till arbeten inom kommunen där kommunikation är viktigt.
Att brukarnas behov är det som styr.
Att en analys görs för att säkerställa att personal och brukare förstår varandra.

SD Alingsås
Boris Jernskiegg, Glenn Pettersson, Agneta Grange, Zandra Pettersson, Otto Stryhn, Lars Olof Jaeger
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-03-08

§ 30 2020.347 KS

Svar på motion gällande stationsområdet - Boris Jernskiegg (SD) m fl
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD), Glenn Pettersson (SD), Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson
(SD), Otto Stryhn (SD) och Lars-Olof Jaeger (SD) lämnade till kommunfullmäktige den 2
september 2020, § 76 en motion om trygghet i stationsområdet.
Motionärerna föreslår att:
1. En bred riskanalys görs över området.
2. Stationsområdet görs säkrare genom bättre belysning.
3. Ordningsvakter hyrs in vid behov.
4. Stationsområdet får övervakning med kameror.
5. Det nya cykelgaraget får kameraövervakning.
6. Stationsområdet säkerställer handikappades behov.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 15 februari 2021, lämnat följande yttrande:
Det pågår idag två parallella arbeten med att utveckla tryggheten i Alingsås stationsområde
på kommunledningskontoret.
I det första arbetet ingår kommunledningskontoret i ett trygghetsskapande projekt, där
Västtrafik tillsammans med polisen och fyra kommuner arbetar för att skapa trygga
stationslägen. Arbetet drivs enligt Västtrafiks projektmodell STK (Samordning för Trygghet i
Kollektivtrafiken), ett systematiskt arbetssätt som bygger på kunskapsbaserad
brottsprevention. Modellen bygger i grova drag på att man först genomför en bred
kunskapsinsamling och analys, därefter tas förslag på åtgärder fram. Projektet genomförs i
dialog och samverkan med berörda aktörer och brukare.
I dagsläget befinner sig projektet i inventeringsfasen. Som nästa steg planeras en
fördjupning av den datainsamling och dialog som polisen har påbörjat. I detta arbete ingår
även fastighetsägarna på stationsområdet som Jernhusen och Västfastigheter. Denna del i
projektet bedömer kommunledningskontoret motsvara motionens önskan om en bred
riskanalys i punkt 1. När kunskapsinsamlingen är genomförd kommer förslag på åtgärder att
tas fram. Då kan åtgärder liknande punkt 2-5 i motionen bli aktuella, om analysen är att det
behövs.

Utdragsbestyrkande
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KS § 30, forts
I det andra arbetet som kommunledningskontoret driver planeras för en mer övergripande
utveckling av stationsområdet. Kommunledningskontoret har nyligen inlett ett arbete som ska
resultera i en övergripande mål-och strukturbild för området. Därefter ska ett
detaljplanearbete inledas. I Alingsås kommuns budget anges att i kommande planer för
stationsområdet kommer också trygghet och säkerhet vara särskilt viktiga delar. I detta
arbete kommer även tillgänglighet att vara ett viktigt utvecklingsområde och därmed kommer
punkt 6 i motionen att hanteras.
Kommunledningskontoret instämmer i bedömningen att det finns behov av att öka tryggheten
och tillgängligheten på Alingsås station och har därför påbörjat ett arbete med detta. Att på
förhand avgöra vilka konkreta åtgärder som krävs vore dock att föregå det arbete som nu har
inletts.
Arbetsutskottet har den 3 mars 2021, § 50 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen anses besvarad.

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-01-12
Axel Peterson

Kommunstyrelsen

2020.347 KS

Svar på motion gällande stationsområdet
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD), Glenn Pettersson (SD), Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson
(SD), Otto Stryhn (SD) och Lars-Olof Jaeger (SD)
lämnade till kommunfullmäktige den 2 september 2020, § 76 en motion om trygghet i
stationsområdet.
Motionärerna föreslår att:
1. En bred riskanalys görs över området.
2. Stationsområdet görs säkrare genom bättre belysning.
3. Ordningsvakter hyrs in vid behov.
4. Stationsområdet får övervakning med kameror.
5. Det nya cykelgaraget får kameraövervakning.
6. Stationsområdet säkerställer handikappades behov.
Förvaltningens yttrande
Det pågår idag två parallella arbeten med att utveckla tryggheten i Alingsås stationsområde
på kommunledningskontoret.
I det första arbetet ingår kommunledningskontoret i ett trygghetsskapande projekt, där
Västtrafik tillssammans med polisen och fyra kommuner arbetar för att skapa trygga
stationslägen. Arbetet drivs enligt Västtrafiks projektmodell STK (Samordning för Trygghet i
Kollektivtrafiken), ett systematiskt arbetssätt som bygger på kunskapsbaserad
brottsprevention. Modellen bygger i grova drag på att man först genomför en bred
kunskapsinsamling och analys, därefter tas förslag på åtgärder fram. Projektet genomförs i
dialog och samverkan med berörda aktörer och brukare.
I dagsläget befinner sig projektet i inventeringsfasen. Som nästa steg planeras en
fördjupning av den datainsamling och dialog som polisen har påbörjat. I detta arbete ingår
även fastighetsägarna på stationsområdet som Jernhusen och Västfastigheter. Denna del i
projektet bedömer kommunledningskontoret motsvara motionens önskan om en bred
riskanalys i punkt 1. När kunskapsinsamlingen är genomförd kommer förslag på åtgärder att
tas fram. Då kan åtgärder liknande punkt 2-5 i motionen bli aktuella, om analysen är att det
behövs.
I det andra arbetet som kommunledningskontoret driver planeras för en mer övergripande
utveckling av stationsområdet. Kommunledningskontoret har nyligen inlett ett arbete som ska
resultera i en övergripande mål-och strukturbild för området. Därefter ska ett
detaljplanearbete inledas. I Alingsås kommuns budget anges att i kommande planer för
stationsområdet kommer också trygghet och säkerhet vara särskilt viktiga delar. I detta
arbete kommer även tillgänglighet att vara ett viktigt utvecklingsområde och därmed kommer
punkt 6 i motionen att hanteras.
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Kommunledningskontoret instämmer i bedömningen att det finns behov av att öka tryggheten
och tillgängligheten på Alingsås station och har därför påbörjat ett arbete med detta. Att på
förhand avgöra vilka konkreta åtgärder som krävs vore dock att föregå det arbete som nu har
inletts.

Ekonomisk bedömning
Föreslaget att motionen anses besvarad har inga ekonomiska konsekvenser
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
Samhällsbyggnadsnämnden

Godkännande chef
Jenny Perslow

Axel Peterson
Samhällsplanerare
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2020-09-30

§ 142 2020.347 KS

Motion gällande stationsområdet - Boris Jernskiegg (SD) m fl.
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD), Glenn Pettersson (SD) , Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson
(SD) och Otto Stryhn, (SD) har till kommunfullmäktige den 2 september 2020, § 76 lämnat en
motion om åtgärder för ökad trygghet vid stationsområdet.
I motionen framförs bland annat följande:
Mycket av den brottslighet vi ser i Alingsås har sin hemvist runt stationsområdet.
Det skall inte finnas hinder för att kunna utnyttja vår kollektivtrafik vare sig man har någon
funktionsnedsättning, är gammal eller går ensam. Alla skall ha den fri och rättigheten. Vid
ombyggnationer skall givetvis de handikappades situation beaktas. Det skall finnas belysning
som gör det lätt att se och det skall finnas kameror som identifierar dem som hänger i
området.
Motionärerna föreslår följande:
-En bred riskanalys görs över området.
-Stationsområdet görs säkrare genom bättre belysning.
-Stationsområdet säkerställer handikappades behov.
-Stationsområdet får övervakning med kameror.
-Det nya cykelgaraget får kameraövervakning.
-Ordningsvakter hyrs in vid behov.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Ärendet lämnas till kommunledningskontoret för beredning.
Expedieras till
Klk-tillväxtavd.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-09-02

§ 76 2020.347 KS

Motion gällande stationsområdet - Boris Jernskiegg (SD) m fl.
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD), Glenn Pettersson (SD) , Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson
(SD) och Otto Stryhn, (SD) lämnar en motion om åtgärder för ökad trygghet vid
stationsområdet.
I motionen framförs bland annat följande:
Mycket av den brottslighet vi ser i Alingsås har sin hemvist runt stationsområdet.
Det skall inte finnas hinder för att kunna utnyttja vår kollektivtrafik vare sig man har någon
funktionsnedsättning, är gammal eller går ensam. Alla skall ha den fri och rättigheten. Vid
ombyggnationer skall givetvis de handikappades situation beaktas. Det skall finnas belysning
som gör det lätt att se och det skall finnas kameror som identifierar dem som hänger i
området.
Motionärerna föreslår följande:
-En bred riskanalys görs över området.
-Stationsområdet görs säkrare genom bättre belysning.
-Stationsområdet säkerställer handikappades behov.
-Stationsområdet får övervakning med kameror.
-Det nya cykelgaraget får kameraövervakning.
-Ordningsvakter hyrs in vid behov.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
KS

Utdragsbestyrkande
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Alingsås 2020-08-23
Motion
Stationsområdet
Trygghet.
Mycket av den brottslighet vi ser i Alingsås har sin hemvist runt stationsområdet. Rån, misshandel,
hot, narkotikabrott, skadegörelse mm
Det vore lögn att påstå att det känns tryggt vid stationen i Alingsås. Är man dessutom där på kvällstid
eller nattetid är farorna ibland överhängande.
Vi Sverigedemokrater vill återerövra samhällsrummet från våldsverkare och knarkförsäljare!
I Sverigedemokraternas Alingsås skall man våga röra sig fritt utan fruktan. Man skall känna sig trygg.
Säkerhetsarbetet i Alingsås kommun skall vara ett föredöme för andra kommuner.
Det skall inte finnas hinder för att kunna utnyttja vår kollektivtrafik vare sig man har någon
funktionsnedsättning, är gammal eller går ensam. Alla skall ha den fri och rättigheten. Vid
ombyggnationer skall givetvis de handikappades situation beaktas. Det skall finnas belysning som gör
det lätt att se och det skall finnas kameror som identifierar dem som hänger i området. Detta är för
oss en självklarhet och därför ger vi politiken följande uppdrag:
Vi yrkar att:
En bred riskanalys görs över området.
Stationsområdet görs säkrare genom bättre belysning.
Stationsområdet säkerställer handikappades behov.
Stationsområdet får övervakning med kameror.
Det nya cykelgaraget får kameraövervakning.
Ordningsvakter hyrs in vid behov.

SD Alingsås
Boris Jernskiegg, Glenn Pettersson, Agneta Grange, Zandra Pettersson, Otto Stryhn, Lars-Olof Jaeger
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Svar på motion gällande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-03-08

§ 31 2020.348 KS

Svar på motion gällande kameraövervakning av kommunens fastigheter Boris Jernskiegg (SD) m fl.
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD), Glenn Pettersson (SD), Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson
(SD), Otto Stryhn (SD) och Lars Olof Jaeger (SD) har till kommunfullmäktige den 22 augusti
2020, §77, i en motion yrkat att en samlad säkerhetsanalys ska göras av kommunens
samtliga fastigheter. Vidare yrkar motionärerna att kommunen ska ansöka om
kameraövervakning på skolor, fritidshem, idrottsanläggningar och kommunala fastigheter
såsom Rådhuset och kontor, samt att kommunen sätter upp kameror efter givna tillstånd.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 12 februari 2021, lämnat följande yttrande:
I kommunkoncernens ägo finns ca 166 fastigheter. De är uppdelade på tre ägare Fabs som
största ägare har ca 90 fastigheter, Alingsåshem ca 60 och Alingsås kommun 16 fastigheter.
Alla fastigheter är inte bebyggda, några fastigheter har också ett flertal byggnader.
Det finns ett behov av säkerhetsanalys för några av Alingsås kommuns fastigheter och
byggnader. De byggnader och anläggningar som avses är Gräfsnäsparken, Alingsåsparken
och toaletterna vid Stora Torget i Alingsås. För de andra fastigheterna finns det idag inget
behov av varken analys eller förstärkt skydd. För Fabs och Alingsåshems byggnader finns
det i dagsläget inte något behov av kameraövervakning enligt fastighetsägaren. Alingsåshem
svarar dock för byggnaderna och anläggningarna och fråga om verksamheternas behov är
därmed inte tillräckligt besvarad.
Vad gäller samtliga kommunala skolor, förskolor och fritidshem har säkerhetsenheten
tillsammans med lokalpolis och barn- och ungdomsförvaltningen under 2019/2020 genomfört
säkerhetsbesök. Vid dessa framkom att skolor och förskolor har gemensamma önskemål om
en säkrare arbets- och verksamhetsmiljö. Dock framkom inte att kameror skulle avhjälpa de
säkerhetsbrister som finns i skolor och förskolor. Det handlar om svårigheter att snabbt låsa
en skola, att det inte går att meddela sig mellan varandra inom skolbyggnaden, att
högtalarsystem saknas eller inte fungerar. Vid några förskolor har problem påtalats med
besökare som använder sig av de insynsskyddade innergårdarna under kvälls- och helgtid.
De genomförda besöken och de inom förvaltningen övergripande brister som upptäckts skall
hanteras och förslag på åtgärder ska läggas fram under 2021. I fråga om brister och
sårbarheter som rör enstaka skolor eller förskolor förs dialog mellan barn- och
ungdomsförvaltningen och den aktuella skolan/förskolan.

Utdragsbestyrkande
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KS § 31, forts
Ett arbete har påbörjats med att se över såväl bevakning med väktare såsom befintlig
bevakning med kamera samt personlarm. Målsättning är att ha en ändamålsenlig bevakning
där säkerhetsenheten har ansvar för en kommunövergripande bild och styrning över
bevakning. Bevakningsorganisationen ska ha möjlighet att styras utifrån rådande
omständigheter och genom kontinuerlig kontakt med väktarna kan en bättre lägesbild styra
verksamheten.
Arbetet med skydd för rikets säkerhet har också startats där några känsliga verksamheter
identifierats såsom skyddsvärda utifrån säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Nästa steg i
detta blir säkerhetsskyddsanalyser för var och en av de verksamheterna. Det arbetet ska
också utmynna i en åtgärdsplan som kan komma att inrymma även kameraövervakning.
Under 2020 har också ett kommunövergripande incidentrapporteringssystem
implementerats. Där kommer säkerhetsenheten att kunna följa verksamheter och fastigheter
där brottslig verksamhet är överrepresenterad och där kameraövervakning skulle kunna vara
ett verktyg för att komma tillrätta med till exempel skadegörelse och klotter.
Det pågår därmed redan ett arbete för att se över såväl fastigheter, byggnader och
verksamheters säkerhet. Detta arbete ligger i linje med det som motionärerna har yrkat.
Arbetet sträcker sig också utanför de fastigheter som ägs av kommunkoncernen. Arbetet
bedrivs inom skilda verksamhetsområden såsom, säkerhetsskydd, skolsäkerhet,
bevakningsuppdragsupphandling, incidentrapporteringssystem, när ny verksamhet flyttar
eller startar osv. Arbetet hålls samman genom säkerhetsenheten och kommer så småningom
att utmynna i en god lägesbild över kommunen där också kommunens behov av
kameraövervakning kommer att tillgodoses. Det föreslagna arbetssättet har sin grund i ett
arbetssätt som startar i att det skyddsvärda identifieras för att i nästa steg identifiera det som
hotar det skyddsvärda. Detta för att kunna föreslå adekvata åtgärder där kameraövervakning
är en av fler tänkbara verktyg. Nuvarande arbetssätt innebär också att kommunen utöver sitt
fastighetsägaransvar också inkluderar platser där kommunen hyr lokaler av annan
fastighetsägare eller platser som är och känns otrygga.
Arbetsutskottet har den 3 mars 2021, § 51 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen anses besvarad.

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-02-01
Eija Suhonen

Kommunstyrelsen

2020.348 KS

Svar på motion om kameraövervakning
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD), Glenn Pettersson (SD), Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson
(SD), Otto Stryhn (SD) och Lars Olof Jaeger (SD) har till kommunfullmäktige den 22 augusti
2020, §77, i en motion yrkat att en samlad säkerhetsanalys ska göras av kommunens
samtliga fastigheter. Vidare yrkar motionärerna att kommunen ska ansöka om
kameraövervakning på skolor, fritidshem, idrottsanläggningar och kommunala fastigheter
såsom Rådhuset och kontor, samt att kommunen sätter upp kameror efter givna tillstånd.

Förvaltningens yttrande
I kommunkoncernens ägo finns ca 166 fastigheter. De är uppdelade på tre ägare Fabs som
största ägare har ca 90 fastigheter, Alingåshem ca 60 och Alingsås kommun 16 fastigheter.
Alla fastigheter är inte bebyggda, några fastigheter har också ett flertal byggnader.
Det finns ett behov av säkerhetsanalys för några av Alingsås kommuns fastigheter och
byggnader. De byggnader och anläggningar som avses är Gräfsnäsparken, Alingsåsparken
och toaletterna vid Stora Torget i Alingsås. För de andra fastigheterna finns det idag inget
behov av varken analys eller förstärkt skydd. För Fabs och Alingsåshems byggnader finns
det i dagsläget inte något behov av kameraövervakning enligt fastighetsägaren. Alingsåshem
svarar dock för byggnaderna och anläggningarna och fråga om verksamheternas behov är
därmed inte tillräckligt besvarad.
Vad gäller samtliga kommunala skolor, förskolor och fritidshem har säkerhetsenheten
tillsammans med lokalpolis och barn- och ungdomsförvaltningen under 2019/2020 genomfört
säkerhetsbesök. Vid dessa framkom att skolor och förskolor har gemensamma önskemål om
en säkrare arbets- och verksamhetsmiljö. Dock framkom inte att kameror skulle avhjälpa de
säkerhetsbrister som finns i skolor och förskolor. Det handlar om svårigheter att snabbt låsa
en skola, att det inte går att meddela sig mellan varandra inom skolbyggnaden, att
högtalarsystem saknas eller inte fungerar. Vid några förskolor har problem påtalats med
besökare som använder sig av de insynsskyddade innergårdarna under kvälls- och helgtid.
De genomförda besöken och de inom förvaltningen övergripande brister som upptäckts skall
hanteras och förslag på åtgärder ska läggas fram under 2021. I fråga om brister och
sårbarheter som rör enstaka skolor eller förskolor förs dialog mellan barn- och
ungdomsförvaltningen och den aktuella skolan/förskolan.
Ett arbete har påbörjats med att se över såväl bevakning med väktare såsom befintlig
bevakning med kamera samt personlarm. Målsättning är att ha en ändamålsenlig bevakning
där säkerhetsenheten har ansvar för en kommunövergripande bild och styrning över
bevakning. Bevakningsorganisationen ska ha möjlighet att styras utifrån rådande
omständigheter och genom kontinuerlig kontakt med väktarna kan en bättre lägesbild styra
verksamheten.
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Arbetet med skydd för rikets säkerhet har också startats där några känsliga verksamheter
identifierats såsom skyddsvärda utifrån säkerhetskyddslagens bestämmelser. Nästa steg i
detta blir säkerhetsskyddsanalyser för var och en av de verksamheterna. Det arbetet ska
också utmynna i en åtgärdsplan som kan komma att inrymma även kameraövervakning.
Under 2020 har också ett kommunövergripande incidentrapporteringssystem
implementerats. Där kommer säkerhetsenheten att kunna följa verksamheter och fastigheter
där brottslig verksamhet är överrepresenterad och där kameraövervakning skulle kunna vara
ett verktyg för att komma tillrätta med t.ex. skadegörelse och klotter.
Det pågår därmed redan ett arbete för att se över såväl fastigheter, byggnader och
verksamheters säkerhet. Detta arbete ligger i linje med det som motionärerna har yrkat.
Arbetet sträcker sig också utanför de fastigheter som ägs av kommunkoncernen. Arbetet
bedrivs inom skilda verksamhetsområden såsom, säkerhetsskydd, skolsäkerhet,
bevakningsuppdragsupphandling, incidentrapporteringssystem, när ny verksamhet flyttar
eller startar osv. Arbetet hålls samman genom säkerhetsenheten och kommer så småningom
att utmynna i en god lägesbild över kommunen där också kommunens behov av
kameraövervakning kommer att tillgodoses. Det föreslagna arbetssättet har sin grund i ett
arbetssätt som startar i att det skyddsvärda identifieras för att i nästa steg identifiera det som
hotar det skyddsvärda. Detta för att kunna föreslå adekvata åtgärder där kameraövervakning
är en av fler tänkbara verktyg. Nuvarande arbetssätt innebär också att kommunen utöver sitt
fastighetsägaransvar också inkluderar platser där kommunen hyr lokaler av annan
fastighetsägare eller platser som är och känns otrygga.
Ekonomisk bedömning
Kommunledningskontorets förslag finansieras inom befintlig ram.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunsstyrelsens eget yttrande.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
Beslutet ska skickas till
Barn- och ungdomsförvaltningen, Linda Brodén, Kommunledningskontoret Åsa Zacharoff
Alingsåshem, Britt-Inger Wallin

Cecilia Knutsson
Stabschef

Eija Suhonen
Säkerhetschef
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2020-09-30

§ 145 2020.348 KS

Motion gällande kameraövervakning av kommunens fastigheter - Boris
Jernskiegg (SD) m fl.
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD), Glenn Pettersson (SD) , Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson
(SD) och Otto Stryhn (SD) har till kommunfullmäktige den 2 september 2020, § 77 lämnat en
motion om kameraövervakning av kommunens fastigheter.
I motionen framförs bland annat följande:
Att ha kameror på byggnader som samhällets invånare äger gemensamt genom sin
kommun, kan vara avgörande för identifiering vid brott. Teknisk bevisning kan knyta ihop
säcken. Vittnen och andra iakttagelser likaså.
Motionärerna föreslår följande:
-Att en samlad säkerhetsanalys görs av kommunens samtliga fastigheter.
-Att kommunen ansöker om kameraövervakning på våra skolor, fritidshem,
idrottsanläggningar och kommunala fastigheter såsom Rådhus och kontor.
-Att kommunen sätter upp kameror efter givna tillstånd.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Ärendet lämnas till kommunledningskontoret för beredning.
Expedieras till
Klk-stabsavd.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-09-02

§ 77 2020.348 KS

Motion gällande kameraövervakning av kommunens fastigheter - Boris
Jernskiegg (SD) m fl.
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD), Glenn Pettersson (SD) , Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson
(SD) och Otto Stryhn (SD) lämnar en motion om kameraövervakning av kommunens
fastigheter.
I motionen framförs bland annat följande:
Att ha kameror på byggnader som samhällets invånare äger gemensamt genom sin
kommun, kan vara avgörande för identifiering vid brott. Teknisk bevisning kan knyta ihop
säcken. Vittnen och andra iakttagelser likaså.
Motionärerna föreslår följande:
-Att en samlad säkerhetsanalys görs av kommunens samtliga fastigheter.
-Att kommunen ansöker om kameraövervakning på våra skolor, fritidshem,
idrottsanläggningar och kommunala fastigheter såsom Rådhus och kontor.
-Att kommunen sätter upp kameror efter givna tillstånd.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
KS

Utdragsbestyrkande
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Alingsås 2020-08-22
Motion
Kameraövervakning av kommunens fastigheter
Trygghet
Vi Sverigedemokrater arbetar ständigt med frågan om kommuninvånarnas trygghet. Det kan röra sig
om klimathot, trafikhot, pandemihot och brottsligt hot. Vi Sverigedemokrater är måna om
Alingsåsarnas säkerhet. Oavsett om man bor centralt eller i kommunens ytterområden.
För att kunna lagföra en brottsling måste man veta vem det är. Simpelt och lättförståeligt.
Kameror har en preventiv verkan.
Att ha kameror på byggnader som samhällets invånare äger gemensamt genom sin kommun, kan
vara avgörande för identifiering vid brott. Teknisk bevisning kan knyta ihop säcken. Vittnen och andra
iakttagelser likaså.
Vi Sverigedemokrater förfasats över den våg av bränder som härjar i Skåne för närvarande. Skolor
och kulturarv blir till aska. Kostnaderna är inte bara ekonomiska utan även i form av lidande skolgång
och utarmad historia. Skåningarna genomlider en stor tragedi.
Tillståndshanteringen hos länsstyrelsen är mycket dålig. Väntetiden på tillstånd är orimligt lång.
Att avvakta med tillståndsansökningar kan vara farligt om exempelvis en pyroman plötsligt skulle gå
bärsärk i kommunen. Vi skulle ligga pyrt till. Att räddningstjänsten har eldsjälar räcker inte. Har en
skola brunnit ner så har den brunnit upp.
Inbrott och skadegörelse, klotter och rån, misshandel och våldtäkter är annan brottslighet som skulle
kunna lagföras enklare med hjälp av kameror. Identifiering underlättas. Det skulle bli tryggare.
Vi Sverigedemokrater yrkar
Att en samlad säkerhetsanalys görs av kommunens samtliga fastigheter.
Att kommunen ansöker om kameraövervakning på våra skolor, fritidshem, idrottsanläggningar och
kommunala fastigheter såsom Rådhus och kontor.
Att kommunen sätter upp kameror efter givna tillstånd.

SD Alingsås
Boris Jernskiegg, Glenn Pettersson, Agneta Grange, Zandra Pettersson, Otto Stryhn, Lars Olof Jaeger.
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Svar på motion om NPFsäkrad gymnasieutbildning Camilla Stensson (S), Anton
César (S) och Simon Waern
(S)
14
2020.373 KS
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-02-08

§ 7 2020.373 KS

Svar på motion om NPF-säkrad gymnasieutbildning - Camilla Stensson
(S), Anton César (S) och Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning
Camilla Stensson (S), Anton César (S) och Simon Waern (S) har till kommunfullmäktige den
30 september 2020, § 117 lämnat en motion om en NPF (neuropsykiatriska funktionshinder)säkrad gymnasieutbildning.
Motionärerna föreslår följande:
Kommunfullmäktige ger kultur- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till en
sökbar NPF-säkrad gymnasieutbildning på Alströmergymnasiet.
Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2020, § 117 att lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 oktober
2020, § 164 att remittera motionen till kultur- och utbildningsnämnden för besvarande.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 11 januari 2021 lämnat följande yttrande:
Kultur- och utbildningsnämnden behandlade motionen den 16 december 2020, § 99 med
förslaget att motionen ska avstyrkas. Förslaget motiveras bland annat med att stödinsatser
bör rikta in sig på individuella lösningar utifrån den enskildes behov, i stället för att den
samlade funktionsvariatonen helt ska styra stödet. I grunden ska alla gymnasieprogram vara
så kallade NPF-säkrade eftersom elever ska erbjudas stöd enligt 3 kap 2 § skollagen. Att
hänvisa samtliga elever med NPF-problematik till endast ett specifikt gymnasieprogram
riskerar att utgöra en indirekt diskriminering. Alla nationella gymnasieprogram måste vara
öppna för samtliga inom gymnasieskolans målgrupp.
I kultur- och utbildningsförvaltningens utredning den 8 december 2020 som ligger till grund
för kultur- och utbildningsnämndens förslag redogörs för de satsningar som är befintliga inom
nämnden i dag. Det framgår att Alingsås kommun i dag aktivt arbetar med trygga övergångar
från grundskola till gymnasieskola enligt en väl utarbetad struktur. Det finns antagna riktlinjer
för det kommunala aktivitetsansvaret, som inbegriper de som inte är behöriga till ett nationellt
gymnasieprogram. Nämnden har säkerställt att elever på Alströmergymnasiet vid behov
erbjuds stöd och åtgärder inom en kort tidsfrist.
Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillägga, och föreslår därmed att motionen
ska avslås.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-02-08

KS § 7, forts
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 januari 2021, § 8 2021.
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen avslås.

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-01-11
Jenny Hellsten
0322-61 61 39
2020.373 KS

Kommunstyrelsen

Svar på motion om NPF-säkrad gymnasieutbildning –
Camilla Stensson (S), Anton César (S) och Simon Waern
(S)
Ärendebeskrivning
Camilla Stensson (S), Anton César (S) och Simon Waern (S) har till kommunfullmäktige den
30 september 2020, § 117 lämnat en motion om en NPF (neuropsykiatriska funktionshinder)säkrad gymnasieutbildning.
Motionärerna föreslår följande:


Kommunfullmäktige ger kultur- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag
till en sökbar NPF-säkrad gymnasieutbildning på Alströmergymnasiet.

Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2020, § 117 att lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 oktober
2020, § 164 att remittera motionen till kultur- och utbildningsnämnden för besvarande.
Förvaltningens yttrande
Kultur- och utbildningsnämnden behandlade motionen den 16 december 2020, § 99 med
förslaget att motionen ska avstyrkas. Förslaget motiveras bland annat med att stödinsatser
bör rikta in sig på individuella lösningar utifrån den enskildes behov, i stället för att den
samlade funktionsvariatonen helt ska styra stödet. I grunden ska alla gymnasieprogram vara
så kallade NPF-säkrade eftersom elever ska erbjudas stöd enligt 3 kap 2 § skollagen. Att
hänvisa samtliga elever med NPF-problematik till endast ett specifikt gymnasieprogram
riskerar att utgöra en indirekt diskriminering. Alla nationella gymnasieprogram måste vara
öppna för samtliga inom gymnasieskolans målgrupp.
I kultur- och utbildningsförvaltningens utredning den 8 december 2020 som ligger till grund
för kultur- och utbildningsnämndens förslag redogörs för de satsningar som är befintliga inom
nämnden i dag. Det framgår att Alingsås kommun i dag aktivt arbetar med trygga övergångar
från grundskola till gymnasieskola enligt en väl utarbetad struktur. Det finns antagna riktlinjer
för det kommunala aktivitetsansvaret, som inbegriper de som inte är behöriga till ett nationellt
gymnasieprogram. Nämnden har säkerställt att elever på Alströmergymnasiet vid behov
erbjuds stöd och åtgärder inom en kort tidsfrist.
Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillägga, och föreslår därmed att motionen
ska avslås.
Ekonomisk bedömning
Förslaget att avslå motionen innebär inga ekonomiska konsekvenser. Att bifalla motionen
innebär direkta kostnader i form av administrativ tid, och indirekta kostnader om en specifik
sökbar NPF-säkrad gymnasieutbildning införs.
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Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Beslutet ska skickas till
Kultur- och utbildningsnämnden

Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-01-11
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Kultur- och
utbildningsnämnden
Protokoll
2020-12-16

§ 99 2020.301 KUN

Svar på motion om NPF-säkrad gymnasieutbildning
Ärendebeskrivning
I motion om NPF-säkrad gymnasieutbildning föreslår motionärerna att kommunfullmäktige
ger kultur- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till en sökbar NPF-säkrad
gymnasieutbildning på Alströmergymnasiet. Kommunfullmäktige beslutade att lämna
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat
motionen till kultur- och utbildningsnämnden för beredning.
I motionen anger motionärerna att det behövs en gymnasieutbildning i hemkommunen för att
möta barn och ungdomars behov med neuropsykiatriska funktionshinder och att dessa
ungdomar inte ska behöva söka sig utanför kommunen för att få en anpassad
gymnasieutbildning. I motionen anges vidare att ”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.”
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 8 december angett följande:
Förvaltningen har utifrån definition av NPF, nationell lagstiftning och internationella
konventioner inom området och Alströmergymnasiets organisation tagit fram utredning av
motionen. Utredningen bifogas tjänsteskrivelsen.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av förvaltningens utredning och avstyrker
motionen.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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2020-12-08

Utredning motion om NPF-säkrad gymnasieutbildning
I motion om NPF-säkrad gymnasieutbildning föreslår motionärerna att
kommunfullmäktige ger kultur- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram ett
förslag till en sökbar NPF-säkrad gymnasieutbildning på Alströmergymnasiet.
Kommunfullmäktige beslutade att lämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till kultur- och
utbildningsnämnden för beredning.
I motionen anger motionärerna att det behövs en gymnasieutbildning i
hemkommunen för att möta barn och ungdomars behov med neuropsykiatriska
funktionshinder och att dessa ungdomar inte ska behöva söka sig utanför kommunen
för att få en anpassad gymnasieutbildning. I motionen anges vidare att ”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.”
NPF är en förkortning av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och är ett
samlingsnamn för flera diagnoser, såsom ADHD, autismspektrumtillstånd (ASD),
språkstörningar, intellektuella funktionsnedsättningar, dyslexi och dyskalkyli,
Tourettes syndrom och tics. Ca 5 % av befolkningen i Sverige beräknas ha ADHD.
Det är inte ovanligt att samma person har flera diagnoser.1
Det finns ingen definition av vad en NPF-säkrad utbildning/skola innebär eller
kriterier som ska uppfyllas för att en utbildning/skola ska anses vara NPF-säkrad.
Skolor i Sverige som marknadsför sig som NPF-säkrad skola kan själva ha tagit fram
en modell med metoder som de menar gör skolan NPF-säker. Det kan handla om
generella åtgärder i lärmiljöerna, metoder för hur lärare strukturerar sina lektioner
och bemötande.2
Vid Alströmergymnasiet finns i dagsläget elva nationella program, individuella
programmen med fyra inriktningar samt gymnasiesärskola med nationella och
individuella program.
Alingsås kommun är medlem i Göteborgsregionens kommunalförbund och har ingått
samverkansavtal för gymnasieskolan. Genom samverkansavtalet har de 13
medlemskommunerna en gemensam antagningsorganisation till gymnasieskolan.
Enligt samverkansavtalet har eleverna rätt att tas emot till utbildning i första hand
inom hela GR-området. Enligt samverkansavtalet har kommunerna ett gemensamt
ansvar för information till elever om de utbildningar som ingår i avtalet. Informationen
ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig. Detta innebär att
1

https://nsph.se/sa-har-paverkar-vi/projekt/vaxa-och-ma-bra/tips-unga/tank-om-jag-har-adhd/vad-arnpf/
2
https://attention.se/npf/skolportal/for-dig-som-jobbar-i-skolan/tips-rad-till-larare/
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en kommun inte får informera om sin egen gymnasieutbildning på annat än sätt än
övriga utbildningar enligt avtalet.
Varje kommun ansvarar enligt 15 kap. 30 § skollagen för att ungdomarna i
kommunen erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet. Kommunen kan erbjuda
utbildning som den själv anordnar eller utbildning som anordnas av en annan
kommun eller en region enligt samverkansavtal med kommunen eller regionen.
Kommuner som har ingått ett samverkansavtal bildar ett samverkansområde för
utbildningen. Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska så
långt det är möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål.
Vid övergång från grundskola till gymnasieskola ska den mottagande skolenheten
skyndsamt informera den överlämnande skolenheten att eleven har tagits emot.
Överlämnande skolenhet ska till den mottagande skolenheten överlämna sådana
uppgifter om eleven som behövs för att underlätta övergången för eleven. Detta
enligt 3 kap 12 j § skollagen. I Alingsås sker detta genom trygga överlämningar
mellan grundskola och gymnasium enligt tydlig struktur. Årshjul för trygga
överlämningar bifogas utredningen.
Även särskilda rutiner vid övergång gäller för de unga i Alingsås som inte är
behöriga till nationellt gymnasieprogram och finns inom målgruppen för det
kommunala aktivitetsansvaret. Kultur- och utbildningsnämnden har antagit riktlinjer
för det kommunala aktivitetsansvaret. Personalen arbetar enligt nämndens riktlinjer
med motiverande insatser där det främst målet är att eleven ska återgå till studier.
Även unga med NPF-diagnos har rätt till stöd och insatser utifrån sina unika
förutsättningar och mål i denna verksamhet.
Rektor för sektor 1 är rektor för gymnasiesärskola, elevhälsochef samt har ett extra
ansvar för kvalitetsuppföljning. Detta möjliggör omfördelning av elevhälsoresurs
inom rektorsgruppen vid Alströmergymnasiet. Kultur- och utbildningsnämnden har
prioriterat elevhälsoteamet vid resurstilldelning vilket underlättar möjligheten i att
kunna erbjuda elever stöd och åtgärder när så krävs inom en kort tidsfrist.
Plattformen är en resurs som finns för elever som behöver extra stöd under sina år
på Alströmergymnasiet. Plattformen erbjuder en lugn studiemiljö i ett mindre
sammanhang, men stödet kan även ske i elevens ordinarie klassrum oavsett
program.
Stödet beslutas om inom ramen för ett åtgärdsprogram och utformas då i samråd
med rektor och specialpedagog. Stödet kan även ske inom ramen för extra
anpassningar. Plattformens resurser fördelas efter beslut i respektive elevhälsoteam
och insatsen samordnas av specialpedagogerna. Specialpedagoger och
speciallärare har nära samverkan med Plattformen. Stödet består i huvudsak av:
 strukturstöd, hjälp att hitta en ”röd” tråd i skolarbetet

2
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förklara och strukturera uppgifter
möjlighet att skriva prov enskilt eller i mindre grupp
bollplank för eleverna

Stödinsatser inom utbildningen regleras i skollagens 3 kap. Enligt 3 kap 2 § samma
lag ska alla elever i samtliga skolformer ges den ledning och stimulans som de
behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.
Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika
kunskapskrav eller kravnivåer som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som
möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Vidare ska elever som lätt
når de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges
ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.
Om det framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de
kunskapskrav som minst ska uppnås ska eleven enligt 3 kap 5 § samma lag
skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie
undervisningen. Om det befaras att elev trots extra anpassningar inte kommer nå
kunskapskraven, eller det bedöms att extra anpassningar inte är tillräckligt för att
eleven ska komma att nå kunskapskraven, ska rektor se till att behov av särskild
stöd utreds skyndsamt. Behov av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar
andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är
uppenbart obehövligt. Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd,
ska hen ges sådant stöd. Stödet ska ges med utgångspunkt i elevens utbildning i
dess helhet, om det inte är uppenbart obehövligt. Enligt 3 kap. 9 § samma lag ska
ett åtgärdsprogram utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Rätt till skälig
anpassning av utbildning utifrån personligt behov enligt funktionsrättskonventionen
förverkligas genom extra anpassningar och särskilt stöd.
Hovrätten över Skåne och Blekinge har i dom 2020-04-29 i mål FT 3884-19 fastställt
att elev blivit diskriminerad genom bristande tillgänglighet när eleven inte fått
stödinsatser i skolan i rimlig tid. Hovrättens dom är prejudicerande då Högsta
domstolen inte meddelande prövningstillstånd, HD 20202-10-15 T 2979-20. Genom
domen förtydligas att elevens rätt till stödåtgärder och huvudmannens och rektors
ansvar att utreda behov av stödåtgärd och att stöd ges i tid.
Att föreslå en särskild elevgrupp i hemkommunen att endast kunna välja ett nationellt
gymnasieprogram är inte förenligt med förhållningssättet att inkludera och att erbjuda
en likvärdig utbildning till alla elever vid Alströmergymnasiet. I lagar och konventioner
framgår detta vidare.
I internationella konventioner regleras rättigheter för personer med
funktionsvariationer och barns tillgång till utbildning samt rätt till likvärdig behandling
och möjligheter. Svensk lagstiftning ska tolkas konventionskonformt, vilket innebär
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att svenska lagar ska ses i ljuset av de rättigheter som anges i konventionerna. De
främst internationella konventionerna som är av betydelse för barn med
funktionsvariationers rätt till utbildning är Konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning (funktionsrättskonventionen)3 och Förenta nationernas
konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen)4. Barnkonventionen är sedan
1 januari 2020 svensk lag, men även funktionsrättskonventionen ska beaktas vid
rättstillämpningen. Kommunfullmäktige har även antagit Policy för
funktionshinderfrågor i Alingsås kommun, 2011-03-23 KF § 34, som utgår från
funktionsrättskonventionen.
Grundläggande rättsprinciper för kommunala myndigheter är likställighetsprincipen
samt principerna och legalitet, objektivitet och proportionalitet. Dess regleras i 2 kap
3 § kommunallagen respektive 5 § förvaltningslagen. Likställighetsprincipen innebär
att kommuner ska behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för
något annat. Särbehandling får endast ske på saklig och objektiv grund. Inom
skolväsendet gäller även skollag och diskrimineringslag som sätter ramarna för
skolans uppdrag och elevers rättigheter inom utbildningen.
I skollagens 1 kap. finns portalparagrafer med grundläggande regler som ska
genomsyra utbildningen. 1 kap 4 § skollagen anger bland annat att hänsyn ska tas
till elevers olika behov i utbildningen. Elever ska ges stöd och stimulans så att de
utvecklas så långt som möjligt och strävan ska vara att uppväga skillnader i
elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Enligt 1 kap 5 § samma
lag ska utbildningen utformas i överensstämmelse med de demokratiska värderingar
och mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.
1 kap 8 § samma lag hänvisar till diskrimineringslagens bestämmelser som har till
ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och
möjligheter inom utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning eller ålder. Dessa utgör de sju diskrimineringsgrunderna.
Definition av vad som är diskriminering anges i diskrimineringslagens 1 kap 4 §.
Indirekt diskriminering innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en
bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men
som kan komma att särskilt missgynna personer inom någon av
diskrimineringsgrunderna, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet
har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för
att uppnå syftet. Även bristande tillgänglighet är diskriminering. Bristande
tillgänglighet innebär att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom
3
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att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska
komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning som
är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning, och med hänsyn
till de ekonomiska och praktiska förutsättningarna, varaktigheten och omfattningen
av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde, samt
andra omständigheter av betydelse.
Enligt artikel 2 barnkonventionen ska varje barn tillförsäkras de rättigheter som
anges i konventionen utan åtskillnad av något slag, exempelvis funktionsnedsättning.
Artikel 3 anger att vid alla åtgärder som rör barn ska i första hand beaktas vad som
bedöms vara barnets bästa. Enligt artikel 23.1 erkänner konventionsstaterna att ett
barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning bör åtnjuta ett fullvärdigt och
anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar tilltron till den
egna förmågan och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället. Barnets rätt till
utbildning anges i artikel 28 och 29. Barn har rätt till utbildning som ska förverkligas
på grundval av lika möjligheter. Barnets utbildning ska bland annat syfta till att
utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysiska och
psykiska förmåga.
I funktionsrättskonventionens preambel (inledning till konventionen där syfte anges)
anges bland annat att konventionsstaterna erkänner betydelsen av individuellt
självbestämmande och oberoende och däribland friheten att göra egna val. Vidare
erkänner konventionsstaterna att barn med funktionsnedsättning fullt ut ska åtnjuta
alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på lika villkor som andra barn.
Funktionsrättskonventionens artikel 24 reglerar rätten till utbildning för personer med
funktionsnedsättning. Rätten till utbildning ska förverkligas utan diskriminering och
på lika villkor. För detta syfte ska konventionsstaterna säkerställa ett sammanhållet
utbildningssystem på alla nivåer och livslångt lärande inriktat på bland annat full
utveckling av den mänskliga potentialen och känslan för värdighet och egenvärde,
utveckling av personlighet, begåvning och kreativitet hos personer med
funktionsnedsättning samt av deras mentala och fysiska färdigheter till deras fulla
möjligheter, samt att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att
effektivt delta i ett fritt samhälle. Vidare ska skälig anpassning erbjuds utifrån
personliga behov och ändamålsenliga individanpassade stödåtgärder ska erbjudas i
miljöer som erbjuder största möjliga kunskapsrelaterade och sociala utveckling som
är förenlig med målet fullständig inkludering. Konventionsstaterna ska säkerställa att
personer med funktionsnedsättning får tillgång till allmän högre utbildning,
yrkesutbildning, vuxenutbildning och livslångt lärande utan diskriminering och på lika
villkor som andra. I detta syfte ska konventionsstaterna säkerställa att skälig
anpassning erbjuds personer med funktionsnedsättning.
NPF är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser, där konsekvenserna av
funktionsvariationen generellt är stor. Enligt skollagen ska skolan motverka
funktionsnedsättningarnas konsekvenser. Det är inte funktionsvariationen/diagnosen
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som i sig ska medföra stödinsatser. Eftersom konsekvenserna av
funktionsnedsättningen ska motverkas, så krävs individuella lösningar utifrån den
enskilde elevens behov för att hen ska nå sina mål och utvecklas så långt som
möjligt. Alla utbildningar ska enligt skollag vara ”NPF-säkrade” genom att elever ska
erbjudas stöd enlig 3 kap 2 § skollagen.
Att hänvisa elever med NPF-diagnos till ett enda gymnasieprogram står i strid med
kommunallag, skollag, diskrimineringslag och funktionsrättskonventionen. Elever
med NPF-diagnos ska ha samma möjlighet som elev utan sådan diagnos att välja
studera på det program hen önskar. Rätten att få delta i samhället på lika villkor är
central i funktionshindersrätten och diskrimineringslagen. Likställighetsprincipen
enligt 2 kap 3 § kommunallagen innebär att kommuner ska behandla sina
medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för annat.
Alla nationella gymnasieprogram måste vara öppna för alla inom gymnasieskolans
målgrupp. Genom att marknadsföra ett enda program som ”NPF-säkrat” finns stor
risk att unga som ska söka till gymnasieskolan tolkar detta som att övriga program
inte är säkra eller lämpliga för elev med NPF-diagnos. Alla gymnasieprogram är
öppna för alla inom målgruppen. Att särskilt marknadsföra ett program för elever
med NPF-diagnos kan därmed utgöra indirekt diskriminering eftersom elev med viss
funktionsnedsättning missgynnas genom tillämpning av ett förfaringssätt som
framstår som neutralt.
Genom samverkansavtalet är hela GR-området öppet för mottagning av elev i första
hand. Om det finns fler sökande till ett visst program än det finns platser sker urval
genom meritpoäng från grundskolan.
Vid behov av extra stöd när den egna hemkommunen förmår finns alltid möjligheten
att kontakta Specialpedagogiska skolmyndigheten. De arbetar med
kunskapsspridning, utveckling och stöd inom specialpedagogik. Hos myndigheten
finns bland annat en stor kunskapsbank, läromedel och rådgivning som skolor kan
använda för att utveckla sitt specialpedagogiska arbete för att alla elever ska ges
stöd i sin utbildning.
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2020-10-21

§ 164 2020.373 KS

Motion om NPF-säkrad gymnasieutbildning - Camilla Stensson (S), Anton
César (S) och Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning
Camilla Stensson (S), Anton César (S) och Simon Waern (S) har till kommunfullmäktige den
30 september 2020, § 117 lämnat en motion om en NPF-säkrad (neuropsykiatriska
funktionshinder) gymnasieutbildning.
Motionärerna föreslår följande:
-Kommunfullmäktige ger kultur- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till
en sökbar NPF-säkrad gymnasieutbildning på Alströmergymnasiet.
Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2020 att lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Motionen remitteras till kultur- och utbildningsnämnden för beredning.
Expedieras till
KUN

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-09-30

§ 117 2020.373 KS

Motion om NPF-säkrad gymnasieutbildning - Camilla Stensson (S), Anton
César (S) och Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning
Camilla Stensson (S), Anton César (S) och Simon Waern (S) lämnar en motion om en NPFsäkrad (neuropsykiatriska funktionshinder) gymnasieutbildning.
Motionärerna föreslår följande:
-Kommunfullmäktige ger kultur- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till
en sökbar NPF-säkrad gymnasieutbildning på Alströmergymnasiet.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Expedieras till
KS

Utdragsbestyrkande
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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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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-03-08

§ 28 2020.406 KS

Svar på motion om hundrastgårdar - Boris Jernskiegg (SD) och Agneta
Grange (SD)
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange (SD) har till kommunfullmäktige den 30 september
2020, § 121 lämnat en motion om fler rastgårdar för hundar i Alingsås.
Motionärerna föreslår följande:
-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.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 oktober 2020,167 § att remittera
motionen till kommunledningskontoret för beredning.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 16 februari 2021, lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
I beredningen av ärendet har kommunledningskontoret varit i kontakt med berörda
verksamheter och funktioner. I dagsläget finns det tre hundrastgårdar i Alingsås kommun: en
i Nolhaga vid reningsverket, en på Savannen och en relativt nyöppnad i Gräfsnäs.
Ytan för hundrastgården i Nolhaga kommer under cirka 10 år att användas för reningsverkets
ombyggnad, ännu är det oklart vad som händer efteråt vilket beror på reningsverkets behov.
Ett ersättningsområde i Nolhaga undersöks av park- och naturenheten. Hundrastgården på
Savannen kommer under det närmaste året att utökas något.
Park- och naturenheten undersöker för närvarande plats för någon ytterligare hundrastgård
inom Alingsås tätort för att anlägga under 2021. På samma sätt undersöks plats i Ingared för
att eventuellt anlägga en hundrastgård under 2022 - 2023. Möjligheten att anlägga en
hundrastgård i Sollebrunn är svårare, då kommunen inte förfogar över så mycket ytor, men
även det kommer att undersökas. Bedömningen är att det under de närmaste åren går att
öppna 2-3 nya hundrastgårdar i kommunen.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-03-08

KS § 28, forts
Sponsring av allmänna anläggningar är något som Alingsås kommun har jobbat
förhållandevis lite med, exempel finns dock från arbetet med Jertas park där olika lekredskap
sponsrats av näringslivet. I det fallet användes sponsring för att kunna höja nivån på ytorna
och tillföra mervärden som inte hade kunnat tas om hand inom projektets budget.
I riktlinje för sponsring i Alingsås kommun antagen av kommunstyrelsen den 9 mars 2020, §
30, anges på ett tydligt sätt hur sponsring ska gå till för att inte medföra risk för misstanke om
muta eller på annat sätt strida mot lagar och regler. Vikten av transparens i processen gör att
det kräver en relativt stor arbetsinsats, vilket kan vara motiverat i större projekt. Anläggande
av hundrastgårdar är en relativt liten investering för kommunen, men kräver marktillgång och
sedan kontinuerlig drift och skötsel vilket inte lämpar sig lika väl för sponsring som rena
investeringar.
Kommunledningskontorets bedömning är att det är bra att platser för att rasta okopplade
hundar under kontrollerade former tillhandahålls. I takt med att kommunen växer finns behov
av att etablera några ytterligare platser. Ett mer strukturerat arbete kring detta är positivt,
vilket också är under planering. Ett sådant arbete kommer att behöva göras i samverkan i
kommunen, för att säkerställa en bra långsiktig placering i linje med översiktlig planering.
Särskilt i de fall då man vill etablera en hundrastgård på kommunal mark som inte är allmän
plats.
Sponsring i samband med kommunala investeringar är en god idé och bör kunna användas i
något större omfattning än idag. Då det är ett relativt tidskrävande arbetssätt, är
bedömningen att det lämpar sig mer för andra typer av projekt än hundrastgårdar.
Motionen anses besvarad i och med att önskat behov inarbetas i ordinarie arbete på
samhällsbyggnadskontoret i samverkan med bland andra tillväxtavdelningen.
Arbetsutskottet beslutade den 3 mars 2021, § 48 att lämna följande förslag till
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
1. Motionens två först att-satser bifalls.
2. Motionens tredje att-sats anses besvarad.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1.
2.

Motionens två första att-satser bifalls.
Motionens tredje att-sats anses besvarad.

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-02-17
Markus Thunberg

Kommunstyrelsen

2020.406 KS

Svar på motion om hundrastgårdar – Boris Jernskiegg (SD)
och Agneta Grange (SD)
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange (SD) har till kommunfullmäktige den 30 september
2020, § 121 lämnat en motion om fler rastgårdar för hundar i Alingsås.
Motionärerna föreslår följande:
-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.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 oktober 2020,167 § att remittera
motionen till kommunledningskontoret för beredning.

Kommunledningskontorets yttrande
I beredningen av ärendet har kommunledningskontoret varit i kontakt med berörda
verksamheter och funktioner. I dagsläget finns det tre hundrastgårdar i Alingsås kommun: en
i Nolhaga vid reningsverket, en på Savannen och en relativt nyöppnad i Gräfsnäs.
Ytan för hundrastgården i Nolhaga kommer under cirka 10 år att användas för reningsverkets
ombyggnad, ännu är det oklart vad som händer efteråt vilket beror på reningsverkets behov.
Ett ersättningsområde i Nolhaga undersöks av park- och naturenheten. Hundrastgården på
Savannen kommer under det närmaste året att utökas något.
Park- och naturenheten undersöker för närvarande plats för någon ytterligare hundrastgård
inom Alingsås tätort för att anlägga under 2021. På samma sätt undersöks plats i Ingared för
att eventuellt anlägga en hundrastgård under 2022 - 2023. Möjligheten att anlägga en
hundrastgård i Sollebrunn är svårare, då kommunen inte förfogar över så mycket ytor, men
även det kommer att undersökas. Bedömningen är att det under de närmaste åren går att
öppna 2-3 nya hundrastgårdar i kommunen.
Sponsring av allmänna anläggningar är något som Alingsås kommun har jobbat
förhållandevis lite med, exempel finns dock från arbetet med Jertas park där olika lekredskap
sponsrats av näringslivet. I det fallet användes sponsring för att kunna höja nivån på ytorna
och tillföra mervärden som inte hade kunnat tas om hand inom projektets budget.
I riktlinje för sponsring i Alingsås kommun antagen av kommunstyrelsen den 9 mars 2020, §
30, anges på ett tydligt sätt hur sponsring ska gå till för att inte medföra risk för misstanke om
muta eller på annat sätt strida mot lagar och regler. Vikten av transparens i processen gör att
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det kräver en relativt stor arbetsinsats, vilket kan vara motiverat i större projekt. Anläggande
av hundrastgårdar är en relativt liten investering för kommunen, men kräver marktillgång och
sedan kontinuerlig drift och skötsel vilket inte lämpar sig lika väl för sponsring som rena
investeringar.
Kommunledningskontorets bedömning är att det är bra att platser för att rasta okopplade
hundar under kontrollerade former tillhandahålls. I takt med att kommunen växer finns behov
av att etablera några ytterligare platser. Ett mer strukturerat arbete kring detta är positivt,
vilket också är under planering. Ett sådant arbete kommer att behöva göras i samverkan i
kommunen, för att säkerställa en bra långsiktig placering i linje med översiktlig planering.
Särskilt i de fall då man vill etablera en hundrastgård på kommunal mark som inte är allmän
plats.
Sponsring i samband med kommunala investeringar är en god idé och bör kunna användas i
något större omfattning än idag. Då det är ett relativt tidskrävande arbetssätt, är
bedömningen att det lämpar sig mer för andra typer av projekt än hundrastgårdar.
Motionen anses besvarad i och med att önskat behov inarbetas i ordinarie arbete på
samhällsbyggnadskontoret i samverkan med bland andra tillväxtavdelningen.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser utöver det som redan planerats inom
ordinarie budget.
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
Park- och naturenheten, SBK

Jenny Perslow
Tillväxtchef

Markus Thunberg
Infrastrukturstrateg
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-02-17
Markus Thunberg

Kommunstyrelsen

2020.406 KS
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2020-10-21

§ 167 2020.406 KS

Motion om hundrastgårdar - Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange
(SD)
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange (SD) har till kommunfullmäktige den 30 september
2020, § 121 lämnat en motion om fler rastgårdar för hundar i Alingsås.
Motionärerna föreslår följande:
-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.
Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2020 att lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Motionen lämnas till kommunledningskontoret för beredning.
Expedieras till
Klk-Tillväxtavdelningen

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-09-30

§ 121 2020.406 KS

Motion om hundrastgårdar - Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange
(SD)
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange (SD) lämnar en motion om fler rastgårdar för
hundar i Alingsås.
Motionärerna föreslår följande:
-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.

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

Utdragsbestyrkande
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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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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-04-12

§ 52 2020.475 KS

Svar på motion om utvecklingsplaner för Säveån och Gerdska ström Simon Waern (S), Camilla Stenson (S), Leif Hansson (S)
Ärendebeskrivning
Simon Waern (S), Camilla Stensson (S) och Leif Hansson (S) har till kommunfullmäktige den
28 oktober 2020, § 146 lämnat en motion om utvecklingsplan för Säveån och Gerdska ström.
I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen eller annan lämplig
kommunal instans, i uppdrag att ta fram utvecklingsplaner för Säveån och Gerdska ström.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 mars 2021 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontorets bedömning är att både Gerdska ström och Säveån har stor
potential att bidra med ökade kvalitéer i staden. Detta kan till viss del uppnås genom ökad
skötsel och underhåll, men kommer troligen även kräva nya investeringar. Därför behövs en
plan som definierar vilken typ av värden och åtgärder som eftersträvas, vad som är möjligt
att genomföra och hur detta ska kommuniceras. Eftersom planeringsförutsättningarna för de
två åarna skiljer sig åt, redovisas dessa separat.
Området längs med Gerdska ström är till stor del planerad och anlagd mark. Under åren
2001 och 2015 tillkom en hel del bebyggelse längs med ån, vilket har gjort att det gröna
årummet blivit smalare. Trots stora investeringar i nya bostäder och verksamhetslokaler, har
det inte tillkommit några nya platsbildningar eller någon betydande upprustning av åstråket.
Eftersom marken längs med stråket numera är bebyggd, är möjligheten att utveckla årummet
i samband med andra exploateringsprojekt liten. Däremot är planeringsförutsättningarna
tydliga och kommunledningskontorets bedömning är att arbetet med en utvecklingsplan kan
startas omgående.
Till skillnad från Gerdska ström rinner Säveån längs med en mer varierad och till större del
outvecklad terräng. Eftersom ån tangerar såväl bostadsområden, naturområden,
grönområden och idrottsområden är potentialen att skapa målpunkter och turistvärden stor.
Den relativt höga andelen oplanerad mark innebär att möjligheterna till förändring är stora,
men även att de tekniska, planmässiga och ekonomiska utvecklingsmöjligheterna är oklara.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-04-12

KS § 52, forts
Säveån är ett vattendrag i ständig förändring eftersom ån eroderar i ytterkurvorna och
sedimenterar i innerkurvorna. Varje åtgärd som genomförs i ån skapar en följdeffekt, som
kan innebära att erosion, försämrad stabilitet eller sedimentering uppstår någon annanstans.
Stabilitetsåtgärder och muddringsarbeten i Säveån genomförs i de flesta fall först när erosion
har inträffat eller i samband med planerade exploateringsprojekt, exempelvis vid Brogården.
Idag saknas ett samlat arbete med stabilitetssäkringen av ån. Det finns inte heller något
uppdrag att tillskapa rekreativa inslag, när sådana investeringar genomförs.

Under 2021 kommer arbetet med flera utredningar som kartlägger förutsättningarna för
utveckling längs med Säveån att inledas. Våren 2021 kommer en inmätning av Säveån med
slänter att genomföras. Syftet är att skapa ett underlag om stabiliteten, för att kunna använda
som grund vid planläggning och exploatering, samt för förebyggande åtgärder vid befintlig
bebyggelse.
Kommunens övergripande utredning av geotekniska förhållanden är också i behov av
uppdatering. Därutöver kommer en stadsplan för Alingsås tätort att tas fram. Den ska
identifiera lämplig mark för bebyggelse, bland annat längs med Säveån. Innan
utvecklingsplanen för Säveån tas fram, bör planeringsförutsättningarna först tydliggöras i
planer och utredningar. De förslag som tas fram i en utvecklingsplan, kan då samordnas med
andra planerade investeringar längs med Säveån.

Kommunledningskontorets bedömning är att båda åarna har ett behov av utvecklingsplaner.
För Gerdska ström är förutsättningarna relativt tydliga och därför kan ett arbete med en
utvecklingsplan påbörjas relativt omgående. Innan en utvecklingsplan för Säveån tas fram,
bör planeringsförutsättningarna ha tydliggjorts.

Eftersom det finns stora planeringsmässiga och ekonomiska synergieffekter med att skapa
upplevelsevärden vid åarna i samband med andra exploaterings- eller stabilitetsprojekt, bör
kommunen särskilt beakta möjligheten att skapa rekreativa kvalitéer, om investeringar i
närheten av åarna genomförs. Exempelvis när erosionsskydd tillskapas.

Arbetet med att ta fram utvecklingsplaner bör ledas av gatu- och parkavdelningen på
samhällsbyggnadskontoret och inkludera kommunledningskontorets tillväxtavdelning, samt
kultur- och utbildningsförvaltningen.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-04-12

KS § 52, forts
Arbetsutskottet har den 31 mars 2021, § 75 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt eget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Motionen bifalls.
2. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra uppdraget i enlighet med
kommunstyrelsens yttrande.

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-03-19
Axel Peterson

Kommunstyrelsen

2020.475 KS

Svar på motion om utvecklingsplan för Säveån och
Gerdska ström
Ärendebeskrivning
Svar på motion om utvecklingsplan för Säveån och Gerdska ström Simon Waern (S), Camilla
Stensson (S) och Leif Hansson (S).
Motionen föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen eller annan lämplig
kommunal instans, i uppdrag att ta fram utvecklingsplaner för Säveån och Gerdska ström.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontorets bedömning är att både Gerdska ström och Säveån har stor
potential att bidra med ökade kvalitéer i staden. Detta kan till viss del uppnås genom ökad
skötsel och underhåll, men kommer troligen även kräva nya investeringar. Därför behövs en
plan som definierar vilken typ av värden och åtgärder som eftersträvas, vad som är möjligt
att genomföra och hur detta ska kommuniceras. Eftersom planeringsförutsättningarna för de
två åarna skiljer sig åt, redovisas dessa separat.
Området längs med Gerdska ström är till stor del planerad och anlagd mark. Under åren
2001 och 2015 tillkom en hel del bebyggelse längs med ån, vilket har gjort att det gröna
årummet blivit smalare. Trots stora investeringar i nya bostäder och verksamhetslokaler, har
det inte tillkommit några nya platsbildningar eller någon betydande upprustning av åstråket.
Eftersom marken längs med stråket numera är bebyggd, är möjligheten att utveckla årummet
i samband med andra exploateringsprojekt liten. Däremot är planeringsförutsättningarna
tydliga och kommunledningskontorets bedömning är att arbetet med en utvecklingsplan kan
startas omgående.
Till skillnad från Gerdska ström rinner Säveån längs med en mer varierad och till större del
outvecklad terräng. Eftersom ån tangerar såväl bostadsområden, naturområden,
grönområden och idrottsområden är potentialen att skapa målpunkter och turistvärden stor.
Den relativt höga andelen oplanerad mark innebär att möjligheterna till förändring är stora,
men även att de tekniska, planmässiga och ekonomiska utvecklingsmöjligheterna är oklara.
Säveån är ett vattendrag i ständig förändring eftersom ån eroderar i ytterkurvorna och
sedimenterar i innerkurvorna. Varje åtgärd som genomförs i ån skapar en följdeffekt, som
kan innebära att erosion, försämrad stabilitet eller sedimentering uppstår någon annanstans.
Stabilitetsåtgärder och muddringsarbeten i Säveån genomförs i de flesta fall först när erosion
har inträffat eller i samband med planerade exploateringsprojekt, exempelvis vid Brogården.
Idag saknas ett samlat arbete med stabilitetssäkringen av ån. Det finns inte heller något
uppdrag att tillskapa rekreativa inslag, när sådana investeringar genomförs.
Under 2021 kommer arbetet med flera utredningar som kartlägger förutsättningarna för
utveckling längs med Säveån att inledas. Våren 2021 kommer en inmätning av Säveån med
slänter att genomföras. Syftet är att skapa ett underlag om stabiliteten, för att kunna använda
som grund vid planläggning och exploatering, samt för förebyggande åtgärder vid befintlig
bebyggelse.
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Kommunens övergripande utredning av geotekniska förhållanden är också i behov av
uppdatering. Därutöver kommer en stadsplan för Alingsås tätort att tas fram. Den ska
identifiera lämplig mark för bebyggelse, bland annat längs med Säveån. Innan
utvecklingsplanen för Säveån tas fram, bör planeringsförutsättningarna först tydliggöras i
planer och utredningar. De förslag som tas fram i en utvecklingsplan, kan då samordnas med
andra planerade investeringar längs med Säveån.
Kommunledningskontorets bedömning är att båda åarna har ett behov av utvecklingsplaner.
För Gerdska ström är förutsättningarna relativt tydliga och därför kan ett arbete med en
utvecklingsplan påbörjas relativt omgående. Innan en utvecklingsplan för Säveån tas fram,
bör planeringsförutsättningarna ha tydliggjorts.
Eftersom det finns stora planeringsmässiga och ekonomiska synergieffekter med att skapa
upplevelsevärden vid åarna i samband med andra exploaterings- eller stabilitetsprojekt, bör
kommunen särskilt beakta möjligheten att skapa rekreativa kvalitéer, om investeringar i
närheten av åarna genomförs. Exempelvis när erosionsskydd tillskapas.
Arbetet med att ta fram utvecklingsplaner bör ledas av gatu- och parkavdelningen på
samhällsbyggnadskontoret och inkludera kommunledningskontorets tillväxtavdelning, samt
kultur- och utbildningsförvaltningen.
Ekonomisk bedömning
Förslaget har inga ekonomiska konsekvenser, förutsatt att erforderliga utredningar kan tas
fram inom ramen för befintliga arbeten.
Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt eget.
Förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Motionen bifalls.
2. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra uppdraget i enlighet med
kommunstyrelsens yttrande.
Beslutet ska skickas till
Expedieras till SBK, KLK och KoU

Jenny Perslow
Tillväxtchef

Axel Peterson
Samhällsplanerare

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-03-23
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-03-19
Axel Peterson

Kommunstyrelsen

2020.475 KS
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2020-11-11

§ 181 2020.475 KS

Motion om utvecklingsplaner för Säveån och Gerdska ström - Simon
Waern (S), Camilla Stenson (S), Leif Hansson (S)
Ärendebeskrivning
Simon Waern (S), Camilla Stensson (S) och Leif Hansson (S) har till kommunfullmäktige den
28 oktober 2020, § 146 lämnat en motion om utvecklingsplaner för Säveån och Gerdska
ström.
Motionärerna föreslår följande:
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen eller annan lämplig kommunal instans i uppdrag
att ta fram utvecklingsplaner för Säveån och Gerdska ström.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Motionen lämnas till kommunledningskontoret för beredning.
Expedieras till
Klk-Tillväxtavd.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-10-28

§ 146 2020.475 KS

Motion om utvecklingsplaner för Säveån och Gerdska ström - Simon
Waern (S), Camilla Stenson (S), Leif Hansson (S)
Ärendebeskrivning
Simon Waern (S), Camilla Stensson (S) och Leif Hansson (S) lämnar en motion om
utvecklingsplaner för Säveån och Gerdska ström.
Motionärerna föreslår följande:
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen eller annan lämplig kommunal instans i uppdrag
att ta fram utvecklingsplaner för Säveån och Gerdska ström.

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

Utdragsbestyrkande
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Motion till Alingsås kommunfullmäktige om utvecklingsplaner för Säveån och
Gerdska ström
Centrala Alingsås genomkorsas av två åar – Säveån och Gerdska ström. De två vattendragen som slingrar
sig igenom staden är fantastiska resurser vars potential under lång tid dessvärre förbisetts och vars
underhåll försummats. Det vill vi ändra på!
Vattendrag är viktiga för människors välbefinnande – och det gäller inte minst de som bor i tätbefolkade
städer. Forskning visar på att vatten och grönska är de mest de mest uppskattade och efterfrågade inslagen i
såväl i det egna bostadsområdet som i den gemensamma stadsmiljön. Vatten och grönska är dessutom särskilt
viktiga för folkhälsan. Säveån med sina lummigt grönskande stränder rinner som ett blå-grönt stråk igenom
hela centrala Alingsås, förbi flera av våra mest omtyckta parker, och är inte bara en omistlig naturbiotop för
växter och djur utan även en stor resurs för såväl det lokala friluftslivet och båtlivet som för alingsåsarna i
gemen. Gerdska ström, eller Lillån, som i stadskärnan, med sin raka sträckning och sina stensatta kajer, ter sig
mer lik en kanal än en å, är inte bara ett kulturminne i sig utan en betydande tillgång för hela innerstaden.
Våra två centrala vattendrag ger boende och besökare upplevelsevärden som berättar om stadens historia
och utveckling. De skapar identitet och stolthet hos alingsåsarna, bidrar till deras välbefinnande och utgör
även en till stor del onyttjad resurs för besöksnäring. Tråkigt nog har de två åarna länge behandlats
styvmoderligt. Deras potential har inte nyttjats i nämnvärd omfattning och underhållet har eftersatts. Säveån
eroderar och strandbankar rasar till följd av uppruttnad strandskoning, stora träd faller ned och blir liggande
som hinder och på grund av utebliven muddring slammar vissa partier av ån igen. Gerdska ström växer igen,
blir allt grundare och mer nedskräpad för varje år. Växtligheten letar sig även in i den historiska stenskoningen
som på sina ställen har kollapsat ned i ån – och i vissa fall skandalöst nog ersatts av makadam. De båda åarna
är dessutom förhållandevis otillgängliga för alingsåsarna. Möjligheten att komma ned till vattnet är idag
begränsade.
De två åarna har stor utvecklingspotential – om bara de underhålls och används! Vi föreslår därför att
utvecklingsplaner för Säveån och Gerdska ström tas fram. Syftet med utvecklingsplanerna ska vara att
visa på de möjligheter som finns genom att bättre tillvarata och utveckla Alingsås två centrala vattendrag.
Utvecklingsplanerna ska fungera som stöd i kommunens planering och bör innehålla förslag till riktlinjer och
konkreta förslag på åtgärder med syftet att förbättra tillgängligheten till, förbättra skicket hos och öka
användandet av åarna. Exempel på långsiktiga åtgärder kan vara framtagandet av underhållsplaner som är
miljömässigt hållbara, samt användningsplaner för åarna inriktade exempelvis mot besöksnäring. Potentialen
där är stor; kanotturism, stadsnära fiske, ångbåtsturer, mm. Exempel på rent fysiska åtgärder kan vara
restaureringar av strandskoningar, skapandet av nya platsbildningar och gångstråk längs med vattendragen
samt tillskapandet av fler båtplatser.
Vi föreslår att:
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen eller annan lämplig kommunal instans i uppdrag att ta fram
utvecklingsplaner för Säveån och Gerdska ström.
Alingsås den 25 september 2020
Simon Waern (S)
Camilla Stensson (S)
Leif Hansson (S)
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-04-12

§ 53 2021.058 KS

Redovisning av obesvarade motioner 2021
Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 32 ska kommunstyrelsen två gånger om året, i
april och oktober, redovisa för fullmäktige de motioner som ännu inte har färdigställts.
Kommunfullmäktige har då att ta ställning om motioner vars beredning inte kunnat avslutas
inom ett år ska avskrivas från ytterligare beredning, eller fortsätta handläggas.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 12 april 2021 lämnat följande yttrande och
förslag till beslut:
Kommunledningskontoret har upprättat en sammanställning över obesvarade motioner. Två
motioner var äldre än ett år när kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 31
mars 2021, § 76. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att föreslå kommunfullmäktige
besluta att de två motionerna skulle få fortsätta handläggas.
Kommunfullmäktige behandlade dock båda motionerna den 31 mars 2021 och det finns
därmed inga motioner som i nuläget är äldre än ett år.
Totalt har 20 motioner lämnats in till kommunfullmäktige som ännu inte är besvarade.
Sammanställning visas i bilaga till tjänsteskrivelsen.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Redovisningen godkänns.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Redovisningen godkänns.

Utdragsbestyrkande

Sida
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-04-12
Jenny Hellsten
0322-61 61 39
2021.058 KS

Kommunstyrelsen

Redovisning av obesvarade motioner, reviderad
Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 32 ska kommunstyrelsen två gånger om året, i
april och oktober, redovisa för fullmäktige de motioner som ännu inte har färdigställts.
Kommunfullmäktige har då att ta ställning om motioner vars beredning inte kunnat avslutas
inom ett år ska avskrivas från ytterligare beredning, eller fortsätta handläggas.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har upprättat en sammanställning över obesvarade motioner. Två
motioner var äldre än ett år när kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 31
mars 2021, § 76. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att föreslå kommunfullmäktige
att besluta att de två motionerna skulle få fortsätta handläggas. Kommunfullmäktige
behandlade dock båda motionerna den 31 mars 2021 och det finns därmed inga motioner
som i nuläget är äldre än ett år.
Totalt har 20 motioner lämnats in till kommunfullmäktige som ännu inte är besvarade.
Sammanställning visas i bilaga till tjänsteskrivelsen.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader utöver administrativ tid.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Redovisningen godkänns.
Bilagor
Redovisning av obesvarade motioner, 2021-04-12

Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-04-12
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Bilaga, redovisning av obesvarade motioner den 12 april 2021
Väckt i fullmäktige
2021-03-31

Motionär
Camilla Stensson (S), Leif Hansson
(S), Birgit Börjesson (S) och Simon
Waern (S)

Ärenderubrik
Motion om plan för fler kommunala naturreservat

Status
Kommunfullmäktige har den 31 mars 2021, § 28 lämnat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

2021-01-27

Amanda Andersson (MP)

Motion om hospicevård - Amanda Andersson (MP)

2021-01-27

Boris Jernskiegg (SD, Lars-Olof
Jaeger (SD)

Motion om tillfällig äldreomsorgsberedning - Boris
Jernskiegg (SD) och Lars-Olof Jaeger (SD)

2020-12-09

Martin Lindberg (V)

Motion om fler offentliga affischeringsytor - Martin
Lindberg (V)

Kommunfullmäktige har den 27 januari 2021, § 6 lämnat motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutade den 3 mars, § 63 att skicka motionen på remiss till vård- och
omsorgsnämnden. Svar ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast
den 21 maj 2021.
Kommunfullmäktige har den 27 januari 2021, § 5 lämnat motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutade den 3 mars, § 62 att skicka motionen på remiss till vård- och
omsorgsnämnden. Svar ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast
den 21 maj 2021.
Kommunfullmäktige har den 9 december 2020, § 178 lämnat
motionen till kommunstyrelsen för beredning.

2020-12-09

Martin Lindberg (V)

Motion om tillgänglighetsanpassning av badplatser - Martin
Lindberg (V)

Kommunfullmäktige har den 9 december 2020, § 177 lämnat
motionen till kommunstyrelsen för beredning.

2020-12-09

Anna Hansson (MP), Britt-Marie
Kuylenstierna (MP)

Motion om personligt ombud - Anna Hansson (MP), BrittMarie Kuylenstierna (MP)

2020-12-09

Leif Hansson (S), Birgit Börjesson
(S), Simon Waern (S), Björn Wallin
Salthammer (S)

Motion om inrättande av arbetslag med fokus på naturvård
och friluftsliv - Leif Hansson (S), Birgit Börjesson (S), Simon
Waern (S), Björn Wallin Salthammer (S)

2020-10-28

Simon Waern (S), Camilla Stenson
(S), Leif Hansson (S)

Motion om utvecklingsplaner för Säveån och Gerdska ström
- Simon Waern (S), Camilla Stenson (S), Leif Hansson (S)

Kommunfullmäktige har den 9 december 2020, § 176 lämnat
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade den 20 januari, § 17 att skicka motionen på
remiss till socialnämnden. Svar ska ha inkommit till kommunstyrelsen
senast den 7 maj 2021.
Kommunfullmäktige har den 9 december 2020, § 175 lämnat
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade den 20 januari, § 16 att skicka motionen på
remiss till samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och
utbildningsnämnden. Svar ska ha inkommit till kommunstyrelsen
senast den 7 maj 2021.
Kommunfullmäktige har den 28 oktober 2020, § 146 lämnat motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott
behandlar motionssvaret den 31 mars 2021.
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2020-09-30

Boris Jernskiegg (SD) och Agneta
Grange (SD)

Motion om hundrastgårdar - Boris Jernskiegg (SD) och
Agneta Grange (SD)

2020-09-30

Anton César (S), Birgitta Larson (S),
Pär-Göran Björkman (S)

Motion om insatser för ökad kunskap om antisemitism och
rasism i Alingsås skolor - Anton César (S), Birgitta Larson (S)
och Pär-Göran Björkman (S)

2020-09-30

Boris Jernskiegg (SD), Glenn
Pettersson (SD), Agneta Grange
(SD), Zandra Pettersson (SD), Otto
Stryhn (SD), Lars Olof Jaeger (SD)

Motion om infartsvägar - Boris Jernskiegg (SD) m fl

Kommunfullmäktige har den 30 september 2020, § 119 lämnat
motionen till kommunstyrelsen för beredning.

2020-09-30

Camilla Stensson (S), Anton César
(S) och Simon Waern (S)

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

Kommunfullmäktige har den 30 september 2020, § 117 lämnat
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunfullmäktige
behandlar motionssvaret den 28 april 2021.

2020-09-02

Boris Jernskiegg (SD) m fl.

Motion gällande omvärdering av LOV - Boris Jernskiegg (SD)
m fl.

Kommunfullmäktige har den 2 september 2020, § 78 lämnat motionen
till kommunstyrelsen för beredning.

2020-09-02

Boris Jernskiegg (SD), Glenn
Pettersson (SD), Agneta Grange
(SD), Zandra Pettersson (SD), Otto
Stryhn (SD), Lars Olof Jaeger (SD)

Motion gällande kameraövervakning av kommunens
fastigheter - Boris Jernskiegg (SD) m fl.

Kommunfullmäktige har den 2 september 2020, § 77 lämnat motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Kommunfullmäktige behandlar
motionssvaret den 28 april 2021.

2020-09-02

Boris Jernskiegg (SD), Glenn
Pettersson (SD), Agneta Grange
(SD), Zandra Pettersson (SD), Otto
Stryhn (SD), Lars Olof Jaeger (SD)

Motion gällande stationsområdet - Boris Jernskiegg (SD) m
fl

Kommunfullmäktige har den 2 september 2020, § 76 lämnat motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Kommunfullmäktige behandlar
motionssvaret den 28 april 2021.

2020-09-02

Boris Jernskiegg (SD), Glenn
Pettersson (SD), Agneta Grange
(SD), Zandra Pettersson (SD), Otto
Stryhn (SD), Lars Olof Jaeger (SD)
Anna Hansson (MP)

Motion om språktest vid anställning till arbeten inom
kommunen där kommunikation är viktigt - Boris Jernskiegg
(SD) m fl

Kommunfullmäktige har den 2 september 2020, § 75 lämnat motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Kommunfullmäktige behandlar
motionssvaret den 28 april 2021.

Motion om införande av funktionen invånarförslag - Anna
Hansson (MP)

Kommunfullmäktige har den 2 september 2020, § 73 lämnat motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Kommunfullmäktige behandlar
motionssvaret den 28 april 2021.

2020-09-02
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Kommunfullmäktige har den 30 september 2020, § 121 lämnat
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunfullmäktige
behandlar motionssvaret den 28 april 2021.
Kommunfullmäktige har den 30 september 2020, § 120 lämnat
motionen till kommunstyrelsen för beredning.

2020-09-02

Martin Lindberg (V)

Motion om en extern granskning av de generella
effektiviseringskraven - Martin Lindberg (V)

Kommunfullmäktige har den 2 september 2020, § 74 lämnat motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Kommunfullmäktige behandlar
motionssvaret den 28 april 2021.

2020-09-02

Pär-Göran Björkman (S), Simon
Waern (S), Camilla Stensson (S)

Motion om framtagande av en långsiktig plan för Nolhaga
slott och park - Pär-Göran Björkman (S), Simon Waern (S)
och Camilla Stensson (S)

Kommunfullmäktige har den 2 september 2020, § 72 lämnat motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Kommunfullmäktige behandlar
motionssvaret den 28 april 2021.

Simon Waern (S) och Anders
Sandberg (S)

Motion om framtagande av en kommunal markstrategi Simon Waern (S) och Anders Sandberg (S)

Kommunfullmäktige har den 2 september 2020, § 71 lämnat motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott
behandlar motionssvaret den 31 mars 2021.

2020-09-02
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Interpellation till
kommunstyrelsens
ordförande om våld i nära
relationer - Anita Brodén (L)
18
2021.242 KS
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Från: kommunstyrelsen - KLK <kommunstyrelsen@alingsas.se>
Till: PlatinaMail KS <ks.platinamail@alingsas.se>
Ämne: VB: interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Skickat: 2021-04-27 15:29:46

Med vänliga hälsningar
Registrator
För kommunstyrelsen
Alingsås kommun
------------------------------------------------kommunstyrelsen@alingsas.se
telefon 0322-61 61 23

Från: anitabroden@gmail.com <anitabroden@gmail.com>
Skickat: den 27 april 2021 13:24
Till: kommunstyrelsen - KLK
Ämne: VB: interpellation till kommunstyrelsens ordförande

VARNING: Det här mejlet är skickat från en extern adress. Klicka inte på länkar eller
bifogade filer om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Med hälsningar
Anita Brodén
Skickades från E-post för Windows 10
Från: anitabroden@gmail.com
Skickat: den 27 april 2021 09:30
Till: anci.eyoum@alingsas.se; Daniel.Filipsson@alingsas.se; Kristina Grapenholm
Ämne: interpellation till kommunstyrelsens ordförande

Önskar väcka följande interpellation och därmed lyfta en ytterst angelägen fråga.
Med vänliga hälsningar
Anita Brodén

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande angående våld i nära relationer
Våld i en nära relation är ett allvarligt samhällsproblem som framförallt drabbar
kvinnor och barn. Våldet finns i alla samhällsklasser, åldersgrupper och etniska
grupper.
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Det handlar bland annat om fysiskt våld, sexuellt våld, psykiskt våld, hedersvåld
och förtryck.
Under den senaste tiden har fem kvinnor mördats av en nära manlig anhörig. Ett
antal barn har under lång tid varit åsyna vittne till övergrepp, våld och
dödsmisshandel av sina mödrar, utan att samhället agerat med tillräcklig kraft för
att se också barnen som brottsoffer.

Att vuxna och barn är hemma mer än vanligt under coronapandemin kan
dessutom bidra till en särskilt utsatt situation för många.
Att minska våld i nära relationer är inte bara en viktig samhällsfråga, det är
också en barnrättsfråga, en kvinnofråga och en hedersförtrycksfråga.
Vi får inte längre blunda för det hot och våld som unga flickor och kvinnor utsätts för. Att
söka lämna en destruktiv relation kan leda till en ökad våldsspiral.
Varje kommun har ett ansvar att arbeta med förebyggande insatser, att ta utsattas oro
och anmälningar på största allvar och erbjuda utsatta kvinnor och barn skydd och
trygghet. Regering och riksdag har ett ansvar att skärpa lagföring av förövarna och
förhindra brott mot besöksförbud.
För att vi i Alingsåspolitiken skall kunna vidta de insatser som krävs behövs en kännedom
om den lokala situationen kring våld i nära relationer samt vilka samlade insatser, såväl
förebyggande som akuta som görs.
Hur väl barn som bevittnat våld följs upp med trygghetsskapande insatser, hur arbetet
med hedersförtryck fungerar , kvinnojouren Olivias resurser, tillgång till tillfälliga
bostadslösningar, polisiär beredskap samt civilsamhällets möjligheter.
Mina fråga till kommunstyrelsens ordförande är med anledning av det ovan beskrivna
följande:
Bedömer kommunstyrelsens ordförande att ytterligare åtgärder behöver vidtagas?
Anita Brodén, Liberalerna

Skickades från E-post för Windows 10
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Ny Motion om översyn av
delegationsordningar Simon Waern (S), Anders
Sandberg (S), Anita Hedén
Unosson (S)
19
2021.226 KS
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Motion till Alingsås kommunfullmäktige
2 april 2021

Översyn av nämndernas delegationsordningar
Som förtroendevalda är vi alltid ytterst ansvariga för den verksamhet som bedrivs inom vår
kommunorganisation. De senaste åren har det vid flera tillfällen blivit alltmer uppenbart att
politiken i högre grad behöver besluta i vissa ärenden som idag endast behandlas av tjänstemän
via en delegering av beslutsrätten.
Principen om att politiker beslutar vad som ska göras och att tjänstemännen därefter avgör hur
det ska göras är i grunden en rimlig utgångspunkt – men den får inte medföra att det politiska
inflytandet över verksamheter som vi förtroendevalda politiker i slutändan är ytterst ansvariga
för medvetet kringskärs.
Som regel bör exempelvis större omorganisationer, upphandlingar, investeringar, tillsättande av
ytterligare chefstjänster, godkännande av hyreskontrakt samt köp av konsulttjänster alltid
föregås av nämndbeslut. Så är inte fallet idag. Det handlar inte om en bristande tillit gentemot de
kommunala tjänstemännen, utan om en vilja att i högre utsträckning än idag ta praktiskt politiskt
ansvar. Vi föreslår därför att en översyn och revidering genomförs av samtliga nämnders
delegationsordningar i syfte att stärka den politiska kontrollen över såväl verksamhet som
ekonomi.
Vi föreslår att:
-

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av samtliga
nämnders delegationsordningar i syfte att stärka den politiska kontrollen. Översynen ska
åtföljas av generella förslag till ändringar av delegationsordningarna för vidare beslut i
respektive nämnd.

Simon Waern (S)
Anders Sandberg (S)
Anita Hedén Unosson (S)
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Ny Motion om att stoppa
timanställningarna inom
vård och omsorg - Maria
Adrell (V)
20
2021.244 KS
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Stoppa timanställningar inom vård och omsorg
I slutet av 2020 kom regeringens Corona-kommission med sin rapport om äldreomsorgen
under pandemin. På många sätt är det en mycket kritisk rapport som visar på betydande
brister i den svenska äldreomsorgen. Detta även utan en pågående pandemi.
En av de faktorer som kommissionen menar bidrar till stora brister i äldreomsorgen är den
höga andelen timanställda i verksamheterna. Upp till en fjärdedel av landets vårdbiträden
har timanställningar. Detta ger en bristande kontinuitet i verksamheten vilket drabbar de
äldre och vårdbehövande. Corona-kommissionen slår även fast att det dessutom finns en
risk för att timanställda i högre utsträckning än andra kan ha svårt att tacka nej till erbjudet
arbete av ekonomiska skäl trots att de är sjuka. Något som kraftigt bidrar till ökad risk för
smitta och sjukdom hos de som har behov av vård och omsorg.
Kommissionen konstaterar vidare att:
”En otillräcklig bemanning i hemtjänst och boenden medför givetvis, förutom att kvaliteten
för omsorgsmottagaren försämras, även orimliga arbetsförhållanden för den anställde.
Detta är också något som återspeglas i bland annat sjukskrivningsstatistiken. Det är inte
förvånande att yrken med dylika arbetsvillkor tillsammans med låga löner och obekväma
arbetstider har låg attraktionskraft.”
Denna situation är givetvis mycket problematisk när vi står inför ett behov av omfattande
rekryteringar de kommande åren. Det är en realitet även i Alingsås. Därför krävs det
omfattande åtgärder för att förbättra arbetsmiljö och arbetsvillkor. Ett första steg är att få
bort timanställningar från vård och omsorg och i stället erbjuda längre vikariat eller hitta
andra lösningar, till exempel att bilda personalpooler som gör att man inte längre är
beroende av timanställda i verksamheten. Det ger bättre förutsättningar för en bättre
kontinuitet och förstärka kompetensen hos de anställda och därmed få en bättre
arbetsmiljö.
Att stärka personalen så att de som behöver omsorg ska få en omsorg av god kvalitet.
Vänsterpartiet vill därför att kommunen fattar ett principbeslut om att timanställningar inte
ska användas i vare sig vård och omsorg i egen regi eller hos upphandlad vård och omsorg.

Vänsterpartiet yrkar därför:
… att Alingsås kommun fattar ett principbeslut om att timanställningar ej ska tillämpas i
äldreomsorg som finansieras av kommunen oavsett utförare.

Maria Adrell
Vänsterpartiet Alingsås
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Ny Motion om ökad
sjukskötersketäthet i vård
och omsorg - Maria Adrell
(V)
21
2021.245 KS
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Öka sjukskötersketätheten i vård och omsorg
Vård och äldreomsorgen i Sverige har förändrats över tid. De äldre som bor i särskilda
boenden har blivit allt äldre, skörare och sjukare. Allt fler svårt sjuka vårdas i hemmet och
vården blir alltmer avancerad utanför sjukhusen. Det ställer höga krav på verksamheten när
det gäller den medicinska kompetensen.
Brist på personal och för låg kompetensnivå i äldreomsorgen pekas av regeringens Coronakommission ut som en starkt bidragande faktor till en hög överdödlighet i den svenska
äldreomsorgen.
Corona-kommissionen skriver att:
”Sjuksköterskekompetens bör som huvudregel finnas på plats på varje särskilt boende
dygnet runt under veckans alla dagar. Detta är en förutsättning för kontinuerlig tillgång till
medicinska insatser i form av exempelvis dropp och syrgas, men också för att den övriga
personalen ska kunna få stöd och handledning inom såväl omvårdnad som medicinsk
behandling.”
Vi måste ta lärdom av detta och stärka vård och omsorg för att göra den bättre rustad för
framtiden.

Vänsterpartiet yrkar därför:
… att Alingsås kommun tar fram en plan för att kraftigt stärka upp
sjuksköterskekompetensen inom vård och omsorg.

Maria Adrell
Vänsterpartiet Alingsås
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Meddelanden
30
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Socialnämnden
Protokoll
2021-02-22

§ 14 2020.024 SN

Ej verkställda beslut anmälda till Inspektionen för vård och omsorg 2020
Ärendebeskrivning
Socialnämnden ska kvartalsvis rapportera till kommunfullmäktige, till de revisorer som avses
i 3 kap. 8 § kommunallagen samt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 16 kap. 6
f-h §§ socialtjänstlagen om
1. Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet
2. Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre månader från dagen för
avbrottet.
3. Gynnande beslut som har verkställts (gäller endast revisorer och IVO)
Rapporteringen till IVO sker som individrapporter med sekretessbelagda uppgifter enligt en
nationellt fastställd standard.
I Alingsås gäller socialnämndens rapporteringsskyldighet för individ- och familjeomsorg (se
bilaga).
Arbetsutskottet har den 10 februari 2021, § 61 behandlat ärendet.

Beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar rapporteringen till IVO för kvartal 4 2020 och översänder rapporten
till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida181
1 avav1193

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Beteckning:

2021-01-22
Gunvi Sultan
0322-61 66 89
2020.024 SN

Socialnämnden

Ej verkställda beslut, kvartal 4 2020
Rapporteringstillfälle
2021-01-20
1. Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslut
Beslutsdatum

Typ av beslut

2020-06-03

Bostad med särskild
service

Skäl till att beslutet ännu
ej verkställts
Saknar ledig bostad

Lagrum
4.1 § SoL

2. Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre månader från
dagen för avbrottet
Beslutsdatum

Typ av beslut

Skäl till att beslutet ännu
ej verkställts

Lagrum

3. Beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt och som nu verkställts
eller avslutats
Beslutsdatum

Typ av beslut

2020-06-03

Bostad med särskild
service

Datum för verkställighet,
avslut
2020-12-20

Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS
Besöksadress: Sidenvägen 7 F
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88
socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se
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Lagrum
4.1 § SoL

Samhällsbyggnadsnämn
den
Protokoll
2021-04-19

§ 56 2020.581 SBN

Ändring av Dp A413 för Alingsås, Utemiljö för Brogårdens förskola (Del
av Nolby 37:6)
Ärendebeskrivning
Ändring av stadsplan A413 för Alingsås (Brogården) för Utemiljö för Brogårdens förskola (del
av Nolby 37:6) gavs positivt planbesked av Samhällsbyggnadsnämnden med delegation den
28 oktober 2019. Förslaget ska möjliggöra en utvidgning av förskolegården med anledning
av utbyggnad av förskolan från 4 till 6 avdelningar.
Ett planförslag har varit föremål för samråd under tiden 2021-02-17 – 2021-03-10. Eftersom
den enda sakägaren godkänt förslaget kan det handläggas med begränsat
standardförfarande och föras direkt till beslut om antagande.
Länk till del av Nolby 37:6 i webkartan:
https://karta.alingsas.se/?m=alingsaskartan&x=182515.36396137954&y=6424065.99893073
1&z=9&l=222
Förvaltningens yttrande
Planläggningen har skett med begränsat standardförfarande. Samhällsbyggnadskontoret har
i Samrådsredogörelse 2021-03-22 kommenterat de synpunkter som kom in under
samrådstiden. Inga större revideringar av planförslaget är aktuella. Förutom
Samrådsredogörelsen utgörs antagandehandlingarna av ”Ändring nr 1 av plankarta” och
”Ändring nr 1 av planbeskrivning”. Av planbeskrivningen framgår att kommunen har bedömt
att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan samt att den överensstämmer
med översiktsplanen.
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden antar ”Ändring av stadsplan för Alingsås, A413 för Alingsås
(Brogården) Utemiljö för Brogårdens förskola (del av Nolby 37:6)” enligt plan- och bygglagen
5:27 (delegation från Kommunfullmäktige i Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden).
Expedieras till
Planenheten (CS, JS, LG) samt KF för kännedom.

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida183
1 avav1193

Samhällsbyggnadsnämn
den
Protokoll
2021-04-19

§ 58 2020.303 SBN

Ändring av detaljplan 20 för Alingsås,Bostad vid Opalgatan 22,
(fastigheten Bärnstenen 2)
Ärendebeskrivning
Ändring av detaljplan för Alingsås (Eriksberg) för Bostäder vid Opalgatan 22 (Bärnstenen 2)
gavs positivt planbesked av Samhällsbyggnadsnämnden 2016-05-16 § 72. Förslaget ska
möjliggöra en avstyckning av del av fastigheten Bärnstenen 2 samt byggande av ett
bostadshus. Aktualisering av gällande planbestämmelser för befintlig bebyggelse görs också
för bättre överensstämmelse med dagens behov.
Planförslaget har varit på samråd 2020-11-24 – 2020-12-15 och hållits tillgängligt för
granskning 2021-03-04 – 2021-03-18. Nu föreslås planändringen antas av
Samhällsbyggnadsnämnden.
Förvaltningens yttrande
Planläggningen har skett med standardförfarande.
Samhällsbyggnadskontoret har i Samrådsredogörelse 2021-03-01 kommenterat de
synpunkter som kom in under samrådstiden. De största justeringarna mellan samråd och
granskning var att största tillåtna byggnadsarea inom den befintliga fastigheten Bärnstenen 2
ändras från 230 till 340 kvadratmeter, varav högst 240 för bostadshus, för att möjliggöra
framtida utbyggnad, samt att prickmark (mark som ej får bebyggas) längs
Hedvigsbergsvägen har minskats från ca 6 meter till 1,5 meter för att möjliggöra en placering
av det tillkommande bostadshuset som medför minsta möjliga skuggning för intilliggande
fastighet Bärnstenen 3.
I Granskningsutlåtande 2021-03-22 har Samhällsbyggnadskontoret kommenterat de
synpunkter som inkom under granskningen. Inga större revideringar av planförslaget har
gjorts efter granskningen. Förutom samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandet utgörs
antagandehandlingarna av ”Ändring nr 2 av plankarta” och ”Ändring nr 2 av planbeskrivning”.
Av planbeskrivningen framgår att kommunen har bedömt att detaljplanen inte medför någon
betydande miljöpåverkan samt att den överensstämmer med översiktsplanen.
Länk till Bärnstenen 2 i webkartan:
https://karta.alingsas.se/?m=alingsaskartan&x=180438.53404537958&y=6422350.43521232
1&z=9&l=222
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden antar ”Ändring av detaljplan DP20Ä för Alingsås (Eriksberg),
Bostäder vid Opalgatan 22 (Bärnstenen 2)” enligt plan- och bygglagen 5:27 (delegation från
Kommunfullmäktige i Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden).

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida184
1 avav2193

Samhällsbyggnadsnämn
den
Protokoll
2021-04-19

Expedieras till
Planenheten (CS, JS, LG) samt KF för kännedom.

Utdragsbestyrkande
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1

Protokoll
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Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund
Protokoll
2021-04-09
Plats och tid

Sammanträdet sker digitalt., kl.
09:00-10:30

Paragrafer

Beslutande

Daniel Filipsson (M) (ordförande)
Bengt Hilmersson (C) (vice ordförande)
Pär-Göran Björkman (S)
Tony Willner (S)
Kenneth Max (M)
Per-Gordon Tranberg (M) ersätter Anita Brodén (L)
Simon Waern (S) ersätter Karin Johansson (S)
Susanna Nerell (C)
Angela Graff (S) ersätter Tommy Leandersson (S)

Ej tjänstgörande
ersättare

Anita Hedén-Unosson (S)
Daniel Dalén (KD)
Ann-Lie Tulokas Olsson (KD)

Övriga deltagare

Per Mood (förbundsstrateg, tf räddingschef)
Jonas Kälström (operativ chef)
Linda Ottosson (förbundsdirektör)
Sara Brodin (administrativ chef)
Martin Ekdahl (tf operativ chef)
Stefan Bedö (insatsledare)
Pontus Allert (controller)
Jenny Hellsten (sekreterare)

Utses att justera

Bengt Hilmersson

§§6-9

Justeringens plats
och tid

Sekreterare

......................................................................................................
Jenny Hellsten

Ordförande

................................................……………………………………….
Daniel Filipsson

Justerande

................................................……………………………………….
Bengt Hilmersson

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Protokoll

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
Sammanträdesdatum 2021-04-09
Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande
Rådhuset, Alingsås kommun
.................................................
Jenny Hellsten

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida 188 av 193

Utdragsbestyrkande

4

Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund
Protokoll
2021-04-09

§6
§7
§8
§9

Information
Budget 2022 och ramar 2023-2024
Beslutsinstans för Handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot
olyckor
Återrapportering av delegerade beslut 2021

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund
Protokoll
2021-04-09

§6

Information
Ärendebeskrivning
 Förbundsdirektörens information
 Räddningschefens information
 Operativa avdelningen
 Samhällskyddsavdelningen
 Jämställdhet och mångfald
 Covid -19
 Räddningsstationen
 Årlig granskning 2020

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund
Protokoll
2021-04-09

§ 7 2021.019 AVRF

Budget 2022 och ramar 2023-2024
Ärendebeskrivning

Fastställande av budget 2022 och ekonomiska ramar 2023-2024 för Alingsås och
Vårgårda Räddningstjänstförbund.
Medlemsbidraget 2022 uppgår till 58 714 tkr och fördelas mellan
medlemskommunerna baserat på befolkning. Budgeterad medlemsbidrag för 2022
uppgår till 45 615 tkr för Alingsås kommun och 13 098 tkr för Vårgårda kommun.
Investeringsbudget framgår av underlag till ärendet.
Beslut

Budget 2022 och ramar 2022-2023 godkänns.
Expedieras till

Alingsås kommun och Vårgårda kommun

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund
Protokoll
2021-04-09

§ 8 2021.015 AVRF

Beslutsinstans för Handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd
mot olyckor
Ärendebeskrivning

Ändringar i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor innebär att regleringen av hur
handlingsprogrammet ska antas tas bort. Handlingsprogrammet ska därmed antas
på det sätt kommunen bestämmer samt revideras när det sker förändringar i
verksamheten.
MSB har genom ändringen i lagen om skydd mot olyckor fått möjlighet att utfärda
föreskrifter om programmens innehåll och struktur. Sådana föreskrifter och även
allmänna råd samt tillhörande stöd är just nu ute på remiss. För att uppfylla
kommande krav behöver förbundet anta ett nytt handlingsprogram.
Enligt förbundsordningen har direktionen att fastställa handlingsprogrammet. Innan
handlingsprogrammet antas av direktionen ska medlemskommunerna beredas
tillfälle att yttra sig över förslaget.
Beslut

Direktionen arbetar fram nytt handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot
olyckor för perioden 2022-2023, i enlighet med kommande föreskrifters krav på
innehåll och struktur.

Justerandes sign
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Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund
Protokoll
2021-04-09

§ 9 2021.012 AVRF

Återrapportering av delegerade beslut 2021
Ärendebeskrivning

Direktionen beslutade 2021-02-26, § 3 om vilka delegerade beslut som ska anmälas
till nästkommande direktionsmöte.
Genom sammanställning som delges vid direktionens sammanträde anmäls beslut i
nedanstående områden i enlighet med beslutad delegationsordning:
Ekonomi och försäkring
Utse besluts- och beställningsattestanter
Ärende:
Attestförteckning, gäller från och med 21-04-01
Dnr:
2021.003 AVRF -9
Beslutsfattare:
Linda Ottosson
Datum:
2021-03-17
Personalfrågor
Löne- och anställningsvillkor
Ärende:
Tillförordnad samhällskyddschef, Per Mood
Dnr:
2021-003 AVRF -8
Beslutsfattare:
Linda Ottosson
Datum:
2021-03-04
Beslut

Redovisningen godkänns.

Justerandes sign
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