Kallelse/föredragningslista

Sammanträde med Kommunfullmäktige
Tid:

2022-02-23, kl. 18:00

Plats:

Grand Hotel, Alingsås
Medborgarna hälsas välkomna kl 17.30 för att informellt ställa frågor till
de förtroendevalda före mötet.
Sammanträdet är offentligt. Välkommen att lyssna på beslut och debatt!
Föredragningslistan och handlingar till sammanträdet finns tillgängliga på
kommunledningskontoret (Rådhuset). Föredragningslistan och handlingar
hittar du dessutom på www.alingsas.se. Sammanträdet visas via Alingsås
WebbTV.

Kristina Grapenholm (L),
Ordförande

Anci Eyoum,
Sekreterare

Ärendelista
1.

Upprop och val av justerare

2.

Information
A/ Aktuella näringslivsfrågor

3.

Sammanställd budget 2022-2024, 2021.558 KS

4.

Markpolicy för Alingsås kommun, 2021.643 KS

5.

Taxa för exploateringsenheten, 2021.651 KS

6.

Svar på motion om inrättande av arbetslag med fokus på naturvård och
friluftsliv - Leif Hansson (S), Birgit Börjesson (S), Simon Waern (S),
Björn Wallin Salthammer (S), 2020.521 KS

7.

NY Motion gällande vätgasstrategi - Otto Stryhn (SD) och Boris
Jernskiegg (SD), 2022.105 KS
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8.

Fråga till barn- och ungdomsnämndens ordförande gällande hjälp till
alla elever med NPF - Anton César (S), 2022.128 KS

9.

Avsägelse av uppdrag som ledamot i barn- och ungdomsnämnden Robin Almanakis (M), 2022.145 KS

10.

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kultur- och utbildningsnämnden Dennis Alvdén (M), 2022.133 KS

11.

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kultur- och utbildningsnämnden Linn Wirdemo (M), 2022.136 KS

12.

Avsägelse av uppdrag som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden Lars Larsson (S), 2022.092 KS

13.

Avsägelse av uppdrag som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden Thorsten Larsson (M), 2022.103 KS

14.

Avsägelse av uppdrag som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden Björn Källhult (KD), 2022.121 KS

15.

Avsägelse av uppdrag som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden Björn Dahlin (M), 2022.101 KS

16.

Avsägelse av uppdrag som ersättare i socialnämnden - Luzaan Eisa
(S), 2022.130 KS

17.

Avsägelse av uppdrag som ersättare i socialnämnden - Ulf Unosson
(S), 2022.131 KS

18.

Avsägelse av uppdrag som gode man för
fastighetsbildningsförrättningar, tätortsfrågor - Lars Larsson (S),
2022.120 KS

19.

Avsägelse av uppdrag som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden David Skoog (KD), 2022.129 KS
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Kommunalt kompletteringsval - Ledamot i barn- och ungdomsnämnden
efter Robin Almanakis (M), Karin Schagerlind (M), 2022.146 KS

21.

Kommunalt kompletteringsval - Ledamot i kultur- och
utbildningsnämnden efter Dennis Alvdén (M), Linn Wirdemo (M),
2022.139 KS

22.

Kommunalt kompletteringsval - Ersättare i kultur- och utbildning efter
Linn Wirdemo (M), Aydin Süleyman (M), 2022.147 KS

23.

Kommunalt kompletteringsval - Ledamot i samhällsbyggnadsnämnden
efter Karin Schagerlind (M), Magnus Linde (M), 2022.111 KS
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Kommunalt kompletteringsval - Ledamot i samhällsbyggnadsnämnden
efter Thorsten Larsson (M), Dennis Alvdén (M), 2022.113 KS

25.

Kommunalt kompletteringsval - Ledamot i samhällsbyggnadsnämnden
efter Lars Larsson (S), Anders Wengholm (S), 2022.112 KS

26.

Kommunalt kompletteringsval - Ledamot i samhällsbyggnadsnämnden
efter Björn Källhult (KD), David Skoog (KD), 2022.127 KS

27.

Kommunalt kompletteringsval - Ersättare i samhällsbyggnadsnämnden
efter Cecilia Wihlborg (S), Karin Johansson (S), 2022.114 KS

28.

Kommunalt kompletteringsval - Ersättare i samhällsbyggnadsnämnden
efter David Skoog (KD), Björn Albinsson (KD), 2022.134 KS
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Kommunalt kompletteringsval - Ersättare i samhällsbyggnadsnämnden
efter Björn Dahlin (M), Magnus Carlsson (M), 2022.115 KS

30.

Kommunalt kompletteringsval - Ledamot i socialnämnden efter AnnaMaria Olsson (S), Luzaan Eisa (S), 2022.116 KS

31.

Kommunalt kompletteringsval - Ledamot i socialnämnden efter Leif
Hansson (S), Ulf Unosson (S), 2022.117 KS
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2022-02-07

§ 2 2021.558 KS

Sammanställd budget 2022-2024
Ärendebeskrivning
I enlighet med beslut i kommunfullmäktige, (KF § 70, 150527), gavs kommunstyrelsen i
uppdrag att, inför flerårsstrategiberedningen, återkomma med förslag för fastställande av
koncernbudget med lämplig avgränsning. Dotterbolagen till AB Alingsås Rådhus (”ABAR”)
hade att inkomma till ägaren ABAR med underlag till budget i enlighet med
kommunledningskontorets anvisningar.
Styrelsen i AB Alingsås Rådhus fattade på styrelsemöte den 6 oktober 2021 (§ 13) beslut om
att godkänna förslag till koncernbudget 2022-2024 för bolagskoncernen som ett underlag för
Alingsås kommuns sammanställda budget.
Kommunfullmäktige beslutade den 3 november 2021 (§ 232) om budget 2022–2024 för
Alingsås kommun.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 17 januari 2022 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit del av ovanstående förslag till koncernbudget för
bolagskoncernen samt beslutad budget för Alingsås kommun och konsoliderat underlagen till
en gemensam budget, en så kallad sammanställd budget.
Resultat för kommunkoncernen beräknas uppgå till 186 mnkr för 2022 där kommunen står
för 109 mnkr drygt och bolagskoncernen för 77 mnkr. För 2023 uppgår resultatet till 212
mnkr där kommunen utgör 111 mnkr och bolagskoncernen 101 mnkr. Prognostiserat resultat
för 2024 uppgår till 202 mnkr där bolagskoncernen utgör 88 mnkr och kommunen 114 mnkr.
Det högre resultatet för bolagskoncernen 2023 beror främst på ett antal prognostiserade
försäljningar, främst i fastighetskoncernen.
Sammantaget för kommunkoncernen beräknas investeringar under kommande femårsperiod
ske motsvarande 3,3 mdkr, där bolagskoncernen står för 1,9 mdkr, motsvarande 57 procent
och kommunen för resterande 1,4 mdkr. För att finansiera investeringarna krävs ytterligare
upplåning om ca 0,1 mdkr kommande femårsperiod. Skillnaden mellan investeringsnivån om
3,3 mdkr och lånebehov om 0,1 mdkr finansieras löpande av kommunens och bolagens
kassaflöden.
Kommunfullmäktige har den 31 mars 2021 (§ 23) beslutat att kommunstyrelsen ges rätt att
tillfälligt och som längst till och med 2026 omsätta lån och öka kommunens låneskuld med
totalt 0,5 mdkr utöver det av kommunfullmäktige tidigare fastslagna lånetaket om 4,0 mdkr.
Prognostiserad låneskuld för kommunkoncernen uppgår
vid utgången av år 2024 till ca 3,8 mdkr.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2022-02-07

KS § 2, forts
I bilaga till tjänsteskrivelse ges information, bolag för bolag, med avseende på investeringar,
lånebehov och finansiering, resultat och uppfyllnad av ägardirektiv.
Uppföljning av den sammanställda budgeten bedöms kunna ske första gången i samband
med delår 2022 som är det första tillfälle då hela kommunkoncernen konsolideras i en
sammanställd redovisning.
Arbetsutskottet har den 26 januari 2016, § 3 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:

Förslag till sammanställd budget godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-01-17
Peter Öfverström

Kommunstyrelsen

2021.558 KS

Sammanställd budget 2022-2024
Ärendebeskrivning
I enlighet med beslut i kommunfullmäktige, (KF § 70, 150527), gavs kommunstyrelsen i
uppdrag att, inför flerårsstrategiberedningen, återkomma med förslag för fastställande av
koncernbudget med lämplig avgränsning. Dotterbolagen till AB Alingsås Rådhus (”ABAR”)
hade att inkomma till ägaren ABAR med underlag till budget i enlighet med
kommunledningskontorets anvisningar.
Styrelsen i AB Alingsås Rådhus fattade på styrelsemöte den 6 oktober 2021 (§ 13) beslut om
att godkänna förslag till koncernbudget 2022-2024 för bolagskoncernen som ett underlag för
Alingsås kommuns sammanställda budget.
Kommunfullmäktige beslutade den 3 november 2021 (§ 232) om budget 2022–2024 för
Alingsås kommun.

Yttrande
Kommunledningskontoret har tagit del av ovanstående förslag till koncernbudget för
bolagskoncernen samt beslutad budget för Alingsås kommun och konsoliderat underlagen till
en gemensam budget, en så kallad sammanställd budget.
Resultat för kommunkoncernen beräknas uppgå till 186 mnkr för 2022 där kommunen står
för 109 mnkr drygt och bolagskoncernen för 77 mnkr. För 2023 uppgår resultatet till 212
mnkr där kommunen utgör 111 mnkr och bolagskoncernen 101 mnkr. Prognostiserat resultat
för 2024 uppgår till 202 mnkr där bolagskoncernen utgör 88 mnkr och kommunen 114 mnkr.
Det högre resultatet för bolagskoncernen 2023 beror främst på ett antal prognostiserade
försäljningar, främst i fastighetskoncernen.
Sammantaget för kommunkoncernen beräknas investeringar under kommande femårsperiod
ske motsvarande 3,3 mdkr, där bolagskoncernen står för 1,9 mdkr, motsvarande 57 procent
och kommunen för resterande 1,4 mdkr. För att finansiera investeringarna krävs ytterligare
upplåning om ca 0,1 mdkr kommande femårsperiod. Skillnaden mellan investeringsnivån om
3,3 mdkr och lånebehov om 0,1 mdkr finansieras löpande av kommunens och bolagens
kassaflöden.
Kommunfullmäktige har den 31 mars 2021 (§ 23) beslutat att kommunstyrelsen ges rätt att
tillfälligt och som längst till och med 2026 omsätta lån och öka kommunens låneskuld med
totalt 0,5 mdkr utöver det av kommunfullmäktige tidigare fastslagna lånetaket om 4,0 mdkr.
Prognostiserad låneskuld för kommunkoncernen uppgår vid utgången av år 2024 till ca 3,8
mdkr.
I bilaga till tjänsteskrivelse ges information, bolag för bolag, med avseende på investeringar,
lånebehov och finansiering, resultat och uppfyllnad av ägardirektiv.
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Uppföljning av den sammanställda budgeten bedöms kunna ske första gången i samband
med delår 2022 som är det första tillfälle då hela kommunkoncernen konsolideras i en
sammanställd redovisning.

Ekonomisk bedömning
Förslaget i tjänsteskrivelsen kräver ingen extra finansiering utöver det som framförs.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Förslag till sammanställd budget godkänns.
Bilagor:
1. Budgetsammanställning inkluderande resultaträkning, balansräkning och kassaflöde med
tillhörande information.
2. Koncernbudget AB Alingsås Rådhus 2022-2024
3. Budget 2022-2024, Alingsås kommun

Beslutet ska skickas till
Klk-ek., AB Alingsås Rådhus, Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB, Alingsås Energi
Nät AB

Simon Lindau
Ekonomichef

Peter Öfverström
Koncernredovisningschef

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2022-01-18
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Bilaga 1

Koncernbudget AB Alingsås Rådhus 2022 - 2024
AB Alingsås Rådhus-koncernen
Resultat efter finansiella poster för bolagskoncernen beräknas uppgå till ca 77 mnkr
för 2022, 101 mnkr 2023 samt 88 mnkr 2024. I prognosen för 2022 ingår reavinster
vid försäljning av anläggningstillgångar med ca 27 mnkr, för 2023 ingår 49 mnkr och
för 2024 33 mnkr. För åren ingår även kostnader för utrangering/nedskrivning med
ca 7 - 10 mnkr per år. Bortses från nämnda så kallade jämförelsestörande poster
uppgår resultatet till mellan 59 - 62 mnkr per år, vilket ligger i paritet med
koncernens resultat de senaste åren. Verkligt utfall för 2020 uppgick till ca 88 mnkr
före skatt, men där nästan 25 mnkr avsåg försäljning av anläggningstillgångar.
Sammantaget för bolagskoncernen AB Alingsås Rådhus beräknas bolagen under
kommande femårsperiod totalt investera för motsvarande ca 1,9 mdkr. För att kunna
finansiera investeringarna beräknas bolagskoncernen, utöver befintliga lån, behöva
låna upp ytterligare knappt 100 mnkr netto under kommande femårsperiod. Behovet
är större de närmaste åren för att i slutet av femårsperioden minska beaktat
prognostiserade amorteringar.
Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2021, § 23, om att kommunstyrelsen
ges rätt att tillfälligt och som längst till och med 2026 omsätta lån och öka
kommunens låneskuld med totalt 0,5 mdkr utöver det av kommunfullmäktige tidigare
fastslagna lånetaket om 4,0 mdkr. Prognostiserad låneskuld för AB Alingsås Rådhus
koncernen uppgår år 2024 till drygt 3,6 mdkr. Till beloppet ska läggas den del
kommunen lånar upp ytterligare motsvarande bolagens totala limiter, vilket skulle
innebära en total skuld för kommunkoncernen på ca 3,8 mdkr för 2024.

AB Alingsås Rådhus AB (”ABAR”) - moderbolaget
AB Alingsås Rådhus budgeterar med ett negativt resultat före bokslutsdispositioner
och skatt på ca - 4 mnkr per år för åren 2022 - 2024. Någon budget eller prognos
avseende resultat efter koncernbidrag och skatt lämnas inte. Bakgrunden är främst
hänförlig till de skatteregler som tillkom 2019 och som avser begränsningar i avdrag
för räntekostnader. Storlek på eventuella koncernbidrag kan endast beslutas när
dotterbolagens bokföringsmässiga och skattemässiga resultat finns framtagna.
Samtliga dotterbolag budgeterar heller inte för koncernbidrag och skatt.
Koncernbidragets storlek har varierat kraftigt beloppsmässigt sedan reglerna tillkom
2019, vilket försvårar budgetering, likaså från eller till vilket dotterbolag som
koncernbidrag lämnats eller erhållits.
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Verksamheten i moderbolaget kommande tre år är fortsatt relativt begränsad och
innebär huvudsakligen frågor av moderbolagskaraktär. Bolaget har inga anställda
utan kommunledningskontoret fakturerar för utförda ekonomi- och lönetjänster samt
för VD-kostnader.
Några investeringar finns inte budgeterade. Bolaget beräknas ha en utestående
låneskuld på omkring 330 mnkr. Lånets storlek påverkas av skattesituationen
beskriven ovan samt storleken på eventuella koncernbidrag.
Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB, koncernen
Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB (”FARAB”), koncernen, redovisar från
och med budget 2021 en gemensam budget för hela fastighetskoncernen.
Av fastighetskoncernens budget framgår att på bostadssidan beräknar koncernen
att bygga 13 lägenheter under kommande femårsperiod. 8 av lägenheterna avser
LSS-boende på Kvarnbacken och resterande avser diverse renovering i befintliga
fastigheter där ytterligare lägenheter skapas.
De stora investeringarna beräknas ske i verksamhetslokaler så som tillbyggnad av
Noltorpsskolan, räddningsstationen, Kabom, ishall samt ny förskola i Nolhaga. Likt
föregående sker även större renoveringar i befintliga fastigheter.
Vad gäller finansiering av investeringarna beräknas bolagets lån öka med omkring
165 mnkr fram till och med år 2026, från prognostiserat lån per 2021-12-31 på 2 727
mnkr, till 2 891 mnkr år 2026. Fastighetskoncernen beräknas öka lånen under 2022
- 2023 för att därefter amortera på lånen fram till utgången av 2026. Investeringarna
beräknas för samma period uppgå till 1 497 mnkr netto, inkluderande beräknat
investeringsstöd motsvarande 4,5 mnkr. I investeringssumman ingår kostnader för
renovering av befintliga lägenheter.
Beträffande resultatnivån redovisar fastighetskoncernen ett resultat före
dispositioner och skatt på 44 mnkr för 2022, 69 mnkr för 2023 och 56 mnkr
avseende 2024.
I samtliga resultat ingår reavinster vid försäljningar av anläggningstillgångar (främst
byggrätter) på 27 mnkr (2022), 49 mnkr (2023) samt 32 mnkr (2024). För åren ingår
även kostnader för utrangering/nedskrivning med ca 7 - 10 mnkr per år. Bortses från
nämnda så kallade jämförelsestörande poster uppgår resultatet årligen till mellan 27
- 31 mnkr, vilket ligger i paritet med koncernens resultat för t ex 2020.
AB Alingsåshem har ett soliditetskrav enligt ägardirektivet på 35 procent beräknat
utifrån fastigheternas marknadsvärden. Bolaget prognostiserar med en soliditet för
kommande 3 år på mellan 43 - 45 procent.
Vad gäller ägarens krav på avkastning redovisar AB Alingsåshem en
direktavkastning på ca 3,5 procent årligen. Ägarens krav uppgår till nämnda 3,5
procent. Direktavkastningen är beräknad med utgångspunkt från de
marknadsvärden som bolaget redovisade i bokslutet 2020. I samband med
budgeterade nyinvesteringar och försäljningar förändras marknadsvärdet löpande.
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Soliditeten för Fabs AB beräknas uppgå till ca 13 - 14 procent för perioden att
jämföra med krav enligt ägardirektiv om 10 procent. Bolaget prognostiserar dock
inte att nå ägarens avkastningskrav om 5 procent på näringslivslokaler utan
beräknas ligga på ca 1,5 procent. Avkastningen har sjunkit som en följd av de
senaste årens försäljningar av näringslivsfastigheter.

Alingsås Energi Nät AB koncernen
Alingsås Energi Nät AB koncernen budgeterar med stora investeringar avseende
elnäts-, fiber- och värmeområdet. I syfte att elnätet inte ska försämras krävs enligt
bolaget en hög reinvesteringstakt. Vad gäller stadsnätet så kommer fokus även
fortsättningsvis ligga på utbyggnad till småhus och landsbygd de närmaste åren.
Värmenätet kommer också att kräva fortsatt utbyggnad och förtätning av befintligt
värmenät.
Totalt sett beräknar Energi-koncernen att investera ca 409 mnkr de närmaste fem
åren, varav elnät utgör den största delen med 171 mnkr och affärsområdet värme
uppgår till ca 112 mnkr. Affärsområdet fiber innefattar också stora investeringar
motsvarande 52 mnkr. För att finansiera investeringarna beräknar bolaget att 2022
öka sin belåning med ca 5 mnkr men att under åren 2023 – 2026 minska skulden
med upp emot 103 mnkr. Prognosen för skulden per 2021-12-31 beräknas till ca
294 mnkr medan den vid utgången av 2026 beräknas uppgå till 196 mnkr.
Resultatmässigt budgeterar Energi-koncernen med dryga 36 mnkr per år mellan
2022 - 2024. Resultaten motsvarar ägarens avkastningskrav om 4 procent.
Alingsås Energi Nät AB koncernen prognostiserar en soliditet motsvarande ca dryga
50 procent för kommande tre år. Ägarens krav uppgår till ett långsiktigt mål om 40
procent.
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RESULTATRÄKNING

(TKR)

AB Alingsås Rådhus Koncernen
Omsättning
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat

Budget
2022

Prognos
2023

Prognos
2024

762 233 795 408 793 293
-643 869 -648 499 -656 808
118 364 146 909 136 485

Finansiella poster
-ränteintäkter
-räntepåslag
-räntekostnader

194
-15 204
-26 554

189
-15 926
-30 278

200
-16 124
-32 453

Finansiella poster

-41 564

-46 015

-48 377

Resultat efter finansiella poster

76 800

100 894

88 108

KASSAFLÖDESANALYS

Budget
2022

Prognos
2023

Prognos
2024

232 609

261 385

266 909

(TKR)

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

-458 410 -351 320 -254 242
225 801

89 935

-12 667

0

0

0

216
216

216
216

216
216
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BALANSRÄKNING
(TKR)

Budget
2022

Prognos

Prognos

2023

2024

Anläggningstillgångar
Varav: Materiella anl.tillg.
Finansiella anl.tillg.

4 571 816
4 562 102
9 714

4 755 857
4 746 117
9 740

4 819 989
4 810 218
9 771

Omsättningstillgångar
Varav: Varulager
Kundfordringar
Kortfristiga fordringar
Kassa Bank
Summa Tillgångar

137 377
13 620
14 175
109 366
216
4 709 193

138 902
13 948
14 459
110 279
216
4 894 759

140 480
14 305
14 748
111 211
216
4 960 469

808 877
168 885
3 570 457
160 974
4 709 193

897 129
174 926
3 660 392
162 312
4 894 759

972 468
181 096
3 643 225
163 680
4 960 469

TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa Eget kapital och skulder
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Bilaga 1

Sammanställd budget 2022–2024
Alingsås kommunkoncern
Resultat för kommunkoncernen beräknas uppgå till 186 mnkr för 2022 där
kommunen står för 109 mnkr drygt och bolagskoncernen för ca 77 mnkr. För 2023
uppgår resultatet till ca 212 mnkr där kommunen utgör 111 mnkr och
bolagskoncernen 101 mnkr. Prognostiserat resultat för 2024 uppgår till 202 mnkr där
bolagskoncernen utgör 88 mnkr och kommunen ca 114 mnkr. Det höga resultatet
för bolagskoncernen 2023 beror främst på att bolagskoncernen budgeterar för
reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar med ca 49 mnkr, se vidare AB
Alingsås Rådhus-koncernen nedan.
Sammantaget för kommunkoncernen beräknas investeringar under kommande
femårsperiod ske motsvarande 3,3 mdkr, där bolagskoncernen står för 1,9 mdkr,
motsvarande ca 57 procent och kommunen för resterande 1,4 mdkr motsvarande 43
procent.
För att finansiera investeringarna i bolagskoncernen krävs ytterligare upplåning om
ca 0,1 mdkr netto kommande femårsperiod. Skillnaden mellan investeringsnivån om
3,3 mdkr och lånebehov om 0,1 mdkr finansieras löpande av kommunens och
bolagens kassaflöden. Totalt årligt kassaflöde varierar från år 2022 på ca -84 mnkr
till -61 mnkr år 2024.
Kommunfullmäktige har den 31 mars 2021 (§ 23) beslutat att kommunstyrelsen ges
rätt att tillfälligt och som längst till och med 2026 omsätta lån och öka kommunens
låneskuld med totalt 0,5 mdkr utöver det av kommunfullmäktige tidigare fastslagna
lånetaket om 4,0 mdkr. Prognostiserad låneskuld för kommunkoncernen uppgår vid
utgången av år 2024 till ca 3,8 mdkr. I balansräkningen nedan redovisas delar av
låneskulden som kortfristig.
Vad beträffar kommunens beslutade budget i övrigt, hänvisas till beslut i
kommunfullmäktige 3 november 2021 (§ 232) om budget 2022–2024 för Alingsås
kommun.
Styrelsen i AB Alingsås Rådhus fattade på styrelsemöte den 6 oktober 2021 (§ 13)
beslut om att godkänna förslag till koncernbudget 2022-2024 för bolagskoncernen
som ett underlag för Alingsås kommuns sammanställda budget. Nedan presenteras
information avseende AB Alingsås Rådhus koncern (”ABAR-koncernen”) samt
respektive bolags beslutade budgetar med avseende på investeringar, lånebehov
och finansiering, resultat och uppfyllnad av ägardirektiv.
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AB Alingsås Rådhus-koncernen
Resultat efter finansiella poster för bolagskoncernen beräknas uppgå till ca 77 mnkr
för 2022, 101 mnkr 2023 samt 88 mnkr 2024. I prognosen för 2022 ingår reavinster
vid försäljning av anläggningstillgångar med ca 27 mnkr, för 2023 ingår 49 mnkr och
för 2024 33 mnkr. För åren ingår även kostnader för utrangering/nedskrivning med
ca 7 - 10 mnkr per år. Bortses från nämnda så kallade jämförelsestörande poster
uppgår resultatet till mellan 59 - 62 mnkr per år, vilket ligger i paritet med
koncernens resultat de senaste åren. Verkligt utfall för 2020 uppgick till ca 88 mnkr
före skatt, men där nästan 25 mnkr avsåg försäljning av anläggningstillgångar.
Sammantaget för bolagskoncernen AB Alingsås Rådhus beräknas bolagen under
kommande femårsperiod totalt investera för motsvarande ca 1,9 mdkr. För att kunna
finansiera investeringarna beräknas bolagskoncernen, utöver befintliga lån, behöva
låna upp ytterligare knappt 100 mnkr netto under kommande femårsperiod. Behovet
är större de närmaste åren för att i slutet av femårsperioden minska beaktat
prognostiserade amorteringar.
Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2021, § 23, om att kommunstyrelsen
ges rätt att tillfälligt och som längst till och med 2026 omsätta lån och öka
kommunens låneskuld med totalt 0,5 mdkr utöver det av kommunfullmäktige tidigare
fastslagna lånetaket om 4,0 mdkr. Prognostiserad låneskuld för AB Alingsås Rådhus
koncernen uppgår år 2024 till drygt 3,6 mdkr. Till beloppet ska läggas den del
kommunen lånar upp ytterligare motsvarande bolagens totala limiter, vilket skulle
innebära en total skuld för kommunkoncernen på ca 3,8 mdkr för 2024.

AB Alingsås Rådhus AB (”ABAR”) - moderbolaget
AB Alingsås Rådhus budgeterar med ett negativt resultat före bokslutsdispositioner
och skatt på ca - 4 mnkr per år för åren 2022 - 2024. Någon budget eller prognos
avseende resultat efter koncernbidrag och skatt lämnas inte. Bakgrunden är främst
hänförlig till de skatteregler som tillkom 2019 och som avser begränsningar i avdrag
för räntekostnader. Storlek på eventuella koncernbidrag kan endast beslutas när
dotterbolagens bokföringsmässiga och skattemässiga resultat finns framtagna.
Samtliga dotterbolag budgeterar heller inte för koncernbidrag och skatt.
Koncernbidragets storlek har varierat kraftigt beloppsmässigt sedan reglerna tillkom
2019, vilket försvårar budgetering, likaså från eller till vilket dotterbolag som
koncernbidrag lämnats eller erhållits.
Verksamheten i moderbolaget kommande tre år är fortsatt relativt begränsad och
innebär huvudsakligen frågor av moderbolagskaraktär. Bolaget har inga anställda
utan kommunledningskontoret fakturerar för utförda ekonomi- och lönetjänster samt
för VD-kostnader.
Några investeringar finns inte budgeterade. Bolaget beräknas ha en utestående
låneskuld på omkring 330 mnkr. Lånets storlek påverkas av skattesituationen
beskriven ovan samt storleken på eventuella koncernbidrag.
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Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB, koncernen
Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB (”FARAB”), koncernen, redovisar från
och med budget 2021 en gemensam budget för hela fastighetskoncernen.
Av fastighetskoncernens budget framgår att på bostadssidan beräknar koncernen
att bygga 13 lägenheter under kommande femårsperiod. 8 av lägenheterna avser
LSS-boende på Kvarnbacken och resterande avser diverse renovering i befintliga
fastigheter där ytterligare lägenheter skapas.
De stora investeringarna beräknas ske i verksamhetslokaler så som tillbyggnad av
Noltorpsskolan, räddningsstationen, Kabom, ishall samt ny förskola i Nolhaga. Likt
föregående sker även större renoveringar i befintliga fastigheter.
Vad gäller finansiering av investeringarna beräknas fastighetskoncernens lån öka
med omkring 165 mnkr fram till och med år 2026, från prognostiserat lån per 202112-31 på 2 727 mnkr, till 2 891 mnkr år 2026. Fastighetskoncernen beräknas öka
lånen under 2022 - 2023 för att därefter amortera på lånen fram till utgången av
2026. Investeringarna beräknas för samma period uppgå till 1 497 mnkr netto,
inkluderande beräknat investeringsstöd motsvarande 4,5 mnkr. I
investeringssumman ingår kostnader för renovering av befintliga lägenheter.
Beträffande resultatnivån redovisar fastighetskoncernen ett resultat före
dispositioner och skatt på 44 mnkr för 2022, 69 mnkr för 2023 och 56 mnkr
avseende 2024.
I samtliga resultat ingår reavinster vid försäljningar av anläggningstillgångar (främst
byggrätter) på 27 mnkr (2022), 49 mnkr (2023) samt 32 mnkr (2024). För åren ingår
även kostnader för utrangering/nedskrivning med ca 7 - 10 mnkr per år. Bortses från
nämnda så kallade jämförelsestörande poster uppgår resultatet årligen till mellan 27
- 31 mnkr, vilket ligger i paritet med koncernens resultat för t ex 2020.
AB Alingsåshem har ett soliditetskrav enligt ägardirektivet på 35 procent beräknat
utifrån fastigheternas marknadsvärden. Bolaget prognostiserar med en soliditet för
kommande 3 år på mellan 43 - 45 procent.
Vad gäller ägarens krav på avkastning redovisar AB Alingsåshem en
direktavkastning på ca 3,5 procent årligen. Ägarens krav uppgår till nämnda 3,5
procent. Direktavkastningen är beräknad med utgångspunkt från de
marknadsvärden som bolaget redovisade i bokslutet 2020. I samband med
budgeterade nyinvesteringar och försäljningar förändras marknadsvärdet löpande.
Soliditeten för Fabs AB beräknas uppgå till ca 13 - 14 procent för perioden att
jämföra med krav enligt ägardirektiv om 10 procent. Bolaget prognostiserar dock
inte att nå ägarens avkastningskrav om 5 procent på näringslivslokaler utan
beräknas ligga på ca 1,5 procent. Avkastningen har sjunkit som en följd av de
senaste årens försäljningar av näringslivsfastigheter.
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Alingsås Energi Nät AB koncernen
Alingsås Energi Nät AB koncernen budgeterar med stora investeringar avseende
elnäts-, fiber- och värmeområdet. I syfte att elnätet inte ska försämras krävs enligt
bolaget en hög reinvesteringstakt. Vad gäller stadsnätet så kommer fokus även
fortsättningsvis ligga på utbyggnad till småhus och landsbygd de närmaste åren.
Värmenätet kommer också att kräva fortsatt utbyggnad och förtätning av befintligt
värmenät.
Totalt sett beräknar Energi-koncernen att investera ca 409 mnkr de närmaste fem
åren, varav elnät utgör den största delen med 171 mnkr och affärsområdet värme
uppgår till ca 112 mnkr. Affärsområdet fiber innefattar också stora investeringar
motsvarande 52 mnkr. För att finansiera investeringarna beräknar bolaget att 2022
öka sin belåning med ca 5 mnkr men att under åren 2023 – 2026 minska skulden
med upp emot 103 mnkr. Prognosen för skulden vid utgången av 2022 beräknas till
ca 299 mnkr medan den vid utgången av 2026 beräknas uppgå till 196 mnkr.
Resultatmässigt budgeterar Energi-koncernen med ett resultat efter finansiella
poster på dryga 36 mnkr per år mellan 2022 - 2024. Resultaten motsvarar ägarens
avkastningskrav om 4 procent.
Alingsås Energi Nät AB koncernen prognostiserar en soliditet motsvarande ca 50
procent för kommande tre år. Ägarens krav uppgår till ett långsiktigt mål om 40
procent.
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Sammanställd budget
Resultatbudget (tkr)
Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

-2 317 657
-171 321
-2 488 978

-2 352 593
-174 510
-2 527 103

-2 472 962
-172 489
-2 645 451

2 132 879
598 715
194
-56 745
-56 551
186 065

2 205 201
580 434
189
-46 402
-46 213
212 319

2 297 073
582 073
15 200
-46 521
-31 321
202 374

0
0
186 065

0
0
212 319

0
0
202 374

Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

5 906 836
1 640 199

6 278 068
1 590 217

6 541 272
1 648 120

Summa tillgångar

7 547 035

7 868 285

8 189 392

2 008 673
1 156 389
3 005 073
1 376 900

2 208 350
1 154 236
3 126 683
1 379 016

2 397 956
1 157 101
3 252 861
1 381 474

7 547 035

7 868 285

8 189 392

Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

Kassaflöde från den löpande verksamheten

547 587

467 055

382 241

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-735 390

-632 810

-552 015

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

103 874

104 183

108 932

Årets kassaflöde

-83 929

-61 572

-60 842

Verksamhetens intäkter-kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansnetto
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

Balansbudget

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital, avsättningar och
skulder

Kassaflödesbudget
KASSAFLÖDE:

Sida 21 av 55

Sammanställning av investeringsplan 2022-2026

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Vård-och omsorgsnämnden
Socialnämnden
Kultur-och utbildningsnämnden
Barn-och ungdomsnämnden
Avgiftsfinansierad verksamhet

2022
2023
2024
2025
2026
71 520 81 200 58 400 46 200 40 700
54 810 61 880 51 320 42 320 32 870
5 300
5 300
5 300
5 300
5 300
600
600
600
600
600
6 800
5 900
6 000
6 100
6 200
6 000
4 800
4 800
4 800
4 800
131 950 121 810 171 353 178 489 192 803

Totalt
298 020
243 200
26 500
3 000
31 000
25 200
796 405

Summa investeringar kommun

276 980 281 490 297 773 283 809 283 273

1 423 325

Alingsås Energi Nät AB koncernen
Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB

96 780 90 295 80 370 71 670 70 300
450 645 447 000 304 350 156 400 142 700

409 415
1 501 095

Summa investeringar bolagskoncern

547 425 537 295 384 720 228 070 213 000

1 910 510

Summa investeringar totalt enligt
sammanställd budget

824 405 818 785 682 493 511 879 496 273

3 333 835
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2022-02-07

§ 3 2021.643 KS

Markpolicy för Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 7 december 2020, § 194 att anta kommunstyrelsens
budget för perioden 2021-2023. Kommunstyrelsens budget innehåller nedbrutna mål och
särskilt fokus under planperioden. Genom budgeten gavs kommunledningskontoret bland
annat i uppdrag att ta fram en markpolicy för Alingsås kommun.
Ett kommunalt långsiktigt och strategiskt markinnehav utgör tillsammans med det
kommunala planmonopolet, verktyg för att styra kommunens samhällsutveckling.
En aktiv markpolitik säkerställer att utvecklingen kan genomföras i enlighet med
översiktsplanens intentioner och ger kommunen större handlingsutrymme att utveckla staden
på ett medvetet sätt.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 14 januari 2022 lämnat följande yttrande och
förslag till beslut:
Förslag till Markpolicy för Alingsås kommun pekar ut inriktningen för hur det kommunala
markinnehavet ska utvecklas. Förslaget innebär att policyn ska fungera vägledande och
utgöra ramen för hur kommunen ska planera och arbeta med strategiska markförvärv.
Förslag till Markpolicy för Alingsås kommun redovisar översiktligt vilka markområden som
kommunen i första hand ska eftersträva att förvärva ur ett kortsiktigt och långsiktigt
perspektiv. Prioriteringar av vilka fastigheter som ska förvärvas sker bland annat utifrån
kommunala mål, gällande översiktsplan med tillhörande fördjupningar och tillägg.

Policyn redogör för vilka metoder som kommunen kan tillämpa för att genomföra
markförvärv, samt vilka principer som används för att bedöma ett marknadsmässigt värde på
sådan mark.

Slutligen anges ett antal åtgärder som kommunen föreslås arbeta aktivt med, i syfte att
genomföra policyns intentioner.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2022-02-07

KS § 3, forts
Arbetsutskottet har den 26 januari 2016, § 4 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:

Förslag till Markpolicy för Alingsås kommun, med följande tillägg: antas:
Kommunen ska aktivt arbeta med skötseln av sitt markinnehav på ett miljövänligt och
klimatmässigt gynnsamt sätt med focus på biologisk mångfald och med en minimering av
koldioxidutsläpp.

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-01-14
Hanna Andersson

Kommunstyrelsen

2021.643 KS

Markpolicy för Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 7 december 2020, § 194 att anta kommunstyrelsens
budget för perioden 2021-2023. Kommunstyrelsens budget innehåller nedbrutna mål och
särskilt fokus under planperioden. Genom budgeten gavs kommunledningskontoret bland
annat i uppdrag att ta fram en markpolicy för Alingsås kommun.
Ett kommunalt långsiktigt och strategiskt markinnehav utgör tillsammans med det
kommunala planmonopolet, verktyg för att styra kommunens samhällsutveckling.
En aktiv markpolitik säkerställer att utvecklingen kan genomföras i enlighet med
översiktsplanens intentioner och ger kommunen större handlingsutrymme att utveckla staden
på ett medvetet sätt.
Kommunledningskontorets yttrande
Förslag till Markpolicy för Alingsås kommun pekar ut inriktningen för hur det kommunala
markinnehavet ska utvecklas. Förslaget innebär att policyn ska fungera vägledande och
utgöra ramen för hur kommunen ska planera och arbeta med strategiska markförvärv.
Förslag till Markpolicy för Alingsås kommun redovisar översiktligt vilka markområden som
kommunen i första hand ska eftersträva att förvärva ur ett kortsiktigt och långsiktigt
perspektiv. Prioriteringar av vilka fastigheter som ska förvärvas sker bland annat utifrån
kommunala mål, gällande översiktsplan med tillhörande fördjupningar och tillägg.
Policyn redogör för vilka metoder som kommunen kan tillämpa för att genomföra
markförvärv, samt vilka principer som används för att bedöma ett marknadsmässigt värde på
sådan mark.
Slutligen anges ett antal åtgärder som kommunen föreslås arbeta aktivt med, i syfte att
genomföra policyns intentioner.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Förslag till Markpolicy för Alingsås kommun antas.
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Beslutet ska skickas till
KLK, Expl.

Jenny Perslow
Tillväxt- och exploateringschef

Hanna Andersson
Exploateringsingenjör

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2022-01-17
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1. Bakgrund
Ett kommunalt långsiktigt och strategiskt markinnehav utgör tillsammans med det
kommunala planmonopolet kraftfulla verktyg för att styra kommunens
samhällsutveckling. Enligt plan och bygglagen (SFS 2010:900) ansvarar Sveriges
kommuner för planläggning av mark och vatten. Det kommunala markinnehavet är en
viktig förutsättning för genomförandet av planläggningen i enlighet med kommuns vision
och övriga beslutade mål.

Vision 2040
Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd.
Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapar vi livskvalitet
för alla.
Kommunens vision 2040, översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram belyser den
politiska viljan över hur och var kommunen ska växa och utvecklas. Genom en aktiv
markpolitik skapas goda förutsättningar för kommunal styrning för att tillgodose behovet
av bland annat olika former av bostäder, företagsetableringar och samhällsservice,
liksom hur den byggda miljön gestaltas. För att säkerställa tillgången på kommunal
mark är det nödvändigt att kommunen arbetar proaktivt med att anskaffa mark av
strategisk karaktär.

2. Syfte
Syftet med markpolicyn är att beskriva hur det kommunala markinnehavet ska
utvecklas. Policyn ska fungera vägledande och utgöra ramen för hur kommunen ska
planera och arbeta med markförvärv.
Markpolicyn ska översiktligt redovisa vilka markområden som kommunen i första hand
ska eftersträva att förvärva ur ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv.
Policyn ska ge en ökad förståelse för hur kommunen arbetar med strategiska
markförvärv på ett förutsägbart och transparent sätt.

3. Kommunens markreserv
Kommunens markreserv är den andel av kommunens totala markinnehav som inte är
planlagd. Alingsås kommun äger drygt 2195 ha mark fördelat på cirka 596 stycken
fastigheter (2021). Av den totala arealen utgör cirka 285 hektar vatten, 1014 hektar
skog samt 213 hektar jordbruks- och betesmark.
Drygt 914 ha utgörs av planlagd tomt- eller verksamhetsmark. Resterande markinnehav
utgörs av icke planlagd mark, så kallad markreserv. En viss andel av den mark som
utgör markreserv arrenderas ut till dess att den tas i anspråk för planering eller annat
ändamål.

4. Strategiskt markinnehav
Ett strategiskt markinnehav ger kommunen stort handlingsutrymme att kunna styra
samhällsutvecklingen i enlighet med bland annat Alingsås kommuns vision och
3
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översiktsplan. Som fastighetsägare ökar kommunens möjligheter att styra
markanvändning, upplåtelseform samt gestaltningsmässiga krav inom nya
bebyggelseområden. Kommunen har också större möjligheter att trygga den
kommunala servicen inom egna fastigheter än att tillgodose det genom privata
fastighetsägare.
Alingsås kommun äger mark för olika ändamål. Främst är avsikten att förädla råmark
för olika bebyggelseändamål där så bedöms som lämpligt. Det kommunala ägandet
fyller även ett viktigt syfte för att säkerställa att sammanhängande områden bevaras
orörda med avsikt att främja djur-, natur- och friluftsliv. Mark i kommunal ägo utgör
också ett viktigt medel som bytesmark i förhandlingar om strategiska markförvärv.

5. Strategiska markförvärv
Kommunens markreserv ska präglas av långsiktighet och god framförhållning.
Strategiska markförvärv ska genomföras i syfte att garantera god markberedskap för att
effektivt kunna bemöta behov på både kort och lång sikt. Gällande översiktsplan för
Alingsås kommun pekar ut i vilken riktning kommunen ska växa. Översiktsplanen ska
fungera som underlag för vilka markområden som kommunen ska eftersträva att
förvärva. Förvärv till markreserven kan även inkludera områden utanför de som anges i
gällande översiktsplan med det långsiktiga perspektivet i åtanke, alternativt att marken
kan användas för byte mot andra strategiska fastigheter.

6. Förutsättningar
6.1.

Principer för markprissättning

Kommunen styr utvecklingen av den fysiska miljön i hög grad genom det kommunala
planmonopolet. Marknadsvärdet styrs av hur marken får användas och dess
geografiska läge i förhållande till andra påverkansfaktorer så som till exempel utbyggd
samhällsservice.
I områden där det finns en uttalad förväntan om framtida utveckling stiger markens
värde och ett så kallat förväntningsvärde uppstår. Markvärdet är som lägst innan ett
område föreslås som utvecklingsområde i kommunens översiktsplan. Därför bör
strategiska markförvärv genomföras innan sådana områden aktualiseras.
Samtliga förvärv ska ske på marknadsmässiga grunder. Om förvärvet inte sker genom
öppen budgivning eller jämförelseförfarande bör markens värde fastställas av
auktoriserad oberoende värderare. Undantag från oberoende värdering kan göras för
markområden av ringa värde där en sådan värdering bedöms onödigt kostsam och
marknadsvärdet kan fastställas på annat sätt, tillexempel baserat på taxeringsvärde.

6.2.

Val av metod för förvärv av mark

Alingsås kommun använder olika metoder i samband med strategiska markförvärv.
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6.2.1. Frivilliga förvärv
Kommunen ska alltid verka för att få tillstånd frivilliga överenskommelser på
marknadsmässiga villkor. Tvingande åtgärder ska i det längsta undvikas.
Frivilliga förvärv kan ske på den öppna fastighetsmarknaden via anbud när intressanta
fastigheter annonseras ut till försäljning eller genom direkt kontakt med markägare i
områden där det är av intresse att förvärva mark.

6.2.2. Markbyte
Kommunen ska kunna använda bytesmark som ett verktyg för att underlätta vid
förhandling om markförvärv. Bytesmark som erbjuds ska kunna fylla liknande funktion
som den som avstås. Det ska också kunna ses ur ett geografiskt perspektiv så att
bytesmarken inte är för avsides ur en framtida brukares perspektiv.
Bytesmark används främst i de fall då en markägare är mer intresserad av bytesmark
än ekonomisk ersättning.

6.2.3. Expropriation
När frivilliga överenskommelser inte kan nås och om köpet är av stor vikt för
kommunens utveckling kan kommunen nyttja lagstadgade tvångsåtgärder.
Expropriation får enligt expropriationslagen ske för att ge en kommun möjlighet att
förfoga över mark med hänsyn till den framtida utvecklingen som krävs för
tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning. Inom tätbebyggt område
finns också möjlighet att expropriera mark om det är av väsentlig betydelse från allmän
synpunkt att en byggnads- eller anläggningsåtgärd behövs inom en överskådlig framtid.
Expropriation kräver tillstånd viket prövas av regeringen eller i vissa fall av
länsstyrelsen.

7. Mål
Alingsås kommun ska öka tillgången på sitt markinnehav. Markreserven i Alingsås
kommun ska ses ur ett perspektiv på 50 år. Prioriteringar av vilka fastigheter som ska
förvärvas sker bland annat utifrån kommunala mål, gällande översiktsplan med
tillhörande fördjupningar och tillägg. Alingsås kommun ska eftersträva en markreserv i
alla utvecklingsområden som pekas ut i översiktsplanen och andra områden av vikt för
översiktsplanens genomförande.

7.1.

Kortsiktigt perspektiv

Ur ett kortsiktigt (kortare än tio år) perspektiv ska Alingsås kommun trygga en
markreserv i balans. Det innebär att markreserven ska vara tillräckligt stor inom varje
utvecklingsområde för att säkerställa det närmast angelägna behovet av bland annat
olika typer av bostäder, etableringsmark och samhällsservice. Förvärv ska i första hand
ske inom områden som i översiktsplanen, med tillägg och fördjupningar, är utpekade
som bebyggelseområden och där markreserven inte möjliggör ett säkerställande av
kommunala angelägna behov.
5
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7.2.

Långsiktigt perspektiv

På lång sikt (längre än tio år) ska Alingsås kommun stärka sitt markinnehav för att
skapa gynnsamma förutsättningar för framtida tillväxt. Eftersom kommunen ska sträva
efter att utveckla en långsiktigt hållbar markreserv är det också nödvändigt att bevaka
kommunens framtida intressen ur ett längre perspektiv än det som inkluderas i
översiktsplanen. Därför är även markområden som kan komma att aktualiseras i
kommande översiktsplaneringsarbete av intresse att förvärva.
Utöver de primära förvärvsområdena har kommunen intresse av att förvärva mark som
kan användas som bytesmark i förhandling om åtkomst av strategiskt viktiga områden.

8. Genomförande
För att säkerställa markpolicyns genomförbarhet ska kommunen tillämpa följande
åtgärder.



Kommunen ska säkerställa en god kännedom om- och en aktiv bevakning av
fastighetsmarknaden.



Kommunen ska avsätta budgeterade medel för markförvärv och årligen ta
ställning till om nivån motsvarar behoven.



Kommunen ska ta initiativ till fler markförvärv genom att ta kontakt med
fastighetsägare som äger mark av intresse att förvärva.



Kommunen ska vara restriktiv med att avyttra mark som kan komma att
förhindra framtida utveckling.



Kommunen ska behålla mark som kan användas som bytesmark för framtida
förhandling om markförvärv.



Kommunen ska samarbeta med de kommunala bolagen för att underlätta
bolagens och kommunens markförsörjning.



Kommunen ska förvalta markreserven på ett ändamålsenligt sätt i avvaktan på
annan markanvändning.

6
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5
2021.651 KS

Sida 34 av 55

Kommunstyrelsen
Protokoll
2022-02-07

§ 4 2021.651 KS

Taxa för exploateringsenheten
Ärendebeskrivning
Exploateringsenheten har idag ingen taxa för exempelvis debitering av framtagande av
exploateringsavtal eller vid deltagandet i externa detaljplaner. Enligt Policy för
ekonomistyrning, antagen den 27 november 2019 § 220 KF, ska samtliga nämnder årligen
säkerställa korrekt nivå på taxe- och avgiftsnivåer i kommunen med syfte att
självkostnadsprinciper ska gälla. Självkostnadsprincipen regleras i 2 kap. 6 §
Kommunallagen.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 17 januari 2022 lämnat följande yttrande:
Exploateringsenheten tidsredovisar mot investeringsprojekt och exploateringsprojekt samt
mot interna och externa detaljplaner. Ett internt timpris ska gälla mot investeringsprojekt och
exploateringsprojekt, medan ett externt pris ska gälla vid arbetet med externa detaljplaner.
Vidare ska taxan gälla vid framtagande av exempelvis servitutsavtal, arrendeavtal samt
exploateringsavtal. Enligt 6 kap. 40 § i plan- och bygglagen (2010:900) kan kommunen
ålägga en exploatör att finansiera åtgärder som behövs för en detaljplans genomförande, där
framtagande av exploateringsavtal är en väsentlig del i genomförandet.
Sveriges kommuner och regioners (SKR) underlag för beräkning av kommunens
omkostnader per timme bedöms vara ett lämpligt underlag för att räkna fram en taxa för
framtagande samt uppföljning av exploateringsavtal. Utifrån SKR’s underlag för beräkning
föreslås en taxa om 1 064 kronor per timme för framtagande samt uppföljning av
exploateringsavtal och i arbete med externa detaljplaner.
Uppräkning sker årligen enligt PKV (prisindex för kommunal verksamhet), vilket syftar till att
timpriset ska följa kostnadsutvecklingen.
Arbetsutskottet har den 26 januari 2016, § 5 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Taxa för exploateringsenheten antas.

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida35
1 av
av155

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-01-17
Jennie Andersson
0322-61 67 45
2021.651 KS

Kommunstyrelsen

Taxa för exploateringsenheten
Ärendebeskrivning
Exploateringsenheten har idag ingen taxa för exempelvis debitering av framtagande av
exploateringsavtal eller vid deltagandet i externa detaljplaner. Enligt Policy för
ekonomistyrning, antagen den 27 november 2019 § 220 KF, ska samtliga nämnder årligen
säkerställa korrekt nivå på taxe- och avgiftsnivåer i kommunen med syfte att
självkostnadsprinciper ska gälla. Självkostnadsprincipen regleras i 2 kap. 6 §
Kommunallagen.
Kommunledningskontorets yttrande
Exploateringsenheten tidsredovisar mot investeringsprojekt och exploateringsprojekt samt
mot interna och externa detaljplaner. Ett internt timpris ska gälla mot investeringsprojekt och
exploateringsprojekt, medan ett externt pris ska gälla vid arbetet med externa detaljplaner.
Vidare ska taxan gälla vid framtagande av exempelvis servitutsavtal, arrendeavtal samt
exploateringsavtal. Enligt 6 kap. 40 § i plan- och bygglagen (2010:900) kan kommunen
ålägga en exploatör att finansiera åtgärder som behövs för en detaljplans genomförande, där
framtagande av exploateringsavtal är en väsentlig del i genomförandet.
Sveriges kommuner och regioners (SKR) underlag för beräkning av kommunens
omkostnader per timme bedöms vara ett lämpligt underlag för att räkna fram en taxa för
framtagande samt uppföljning av exploateringsavtal. Utifrån SKR’s underlag för beräkning
föreslås en taxa om 1 064 kronor per timme för framtagande samt uppföljning av
exploateringsavtal och i arbete med externa detaljplaner.
Uppräkning sker årligen enligt PKV (prisindex för kommunal verksamhet), vilket syftar till att
timpriset ska följa kostnadsutvecklingen.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär en intäkt för kommunen.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Taxa för exploateringsenheten antas.
Beslutet ska skickas till
KLK Exploatering, KLK Ekonomi
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Hanna Andersson
Tf. Tillväxt- och exploateringschef

Jennie Andersson
Exploateringsingenjör
Christofer Sahlin
Redovisningsekonom

Hanna Andersson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2022-01-17
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Taxa för
exploateringsenheten
Alingsås kommun

Typ av styrdokument: Taxa

Gäller för: Exploateringsenheten

Beslutande instans: Kommunfullmäktige

Giltighetstid: Tillsvidare

Datum för beslut: ÅÅÅÅ-MM-DD

Revideras senast: -

Diarienummer: 2021.651 KS

Dokumentansvarig: Exploateringsenheten
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Taxebestämmelser
Taxans legala grund
Denna taxa gäller för exploateringsenheten med stöd av plan- och bygglagen
(2010:900) samt självkostnadsprincipen 2 kap 6 § kommunallagen.

Avgiftsbestämning
Avgiften gäller vid framtagande av exploateringsavtal, servitutsavtal och
arrendeavtal samt vid exploateringsenhetens delaktighet i arbete med
detaljplaner beställda av extern aktör. Avgiften debiteras med fastställd timtaxa,
1 064 kronor per timme för år 2022.

Beräkning av avgift enligt taxan
Timtaxan baseras på beräkningar för exploateringsenhetens samlade kostnader
för exploateringsingenjörer inom enhetens verksamhet (lönekostnad, lokalhyror,
utbildning, OH-kostnader i form av ledning-, och administrationskostnader, mm).
Timpriset ska årligen justeras enligt senast publicerad PKV (Prisindex för
kommunal verksamhet).
Sveriges kommuner och regioners (SKR) underlag för beräkning av kommunens
omkostnader per timme har använts för beräkning av taxan.
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Svar på motion om
inrättande av arbetslag med
fokus på naturvård och
friluftsliv - Leif Hansson (S),
Birgit Börjesson (S), Simon
Waern (S), Björn Wallin
Salthammer (S)
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2022-02-07

§ 5 2020.521 KS

Svar på motion om inrättande av arbetslag med fokus på naturvård och
friluftsliv - Leif Hansson (S), Birgit Börjesson (S), Simon Waern (S), Björn
Wallin Salthammer (S)
Ärendebeskrivning
Leif Hansson (S), Birgit Börjesson (S), Simon Waern (S) och Björn Wallin Salthammer (S)
har till kommunfullmäktige den 9 december 2020, § 175 lämnat en motion om inrättande av
arbetslag med fokus på naturvård och friluftsliv.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen eller annan lämplig
instans i uppdrag att samordna ett inrättande av kommunal arbetslag med fokus på
naturvård och friluftsliv.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 20 januari 2021, § 16 med
beslutet att remittera motionen till kultur- och utbildningsnämnden samt
samhällsbyggnadsnämnden.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 22 september 2021 lämnat följande yttrande:
Kultur- och utbildningsnämnden behandlade motionen den 15 juni 2021, § 79, och anser
motionen besvarad för egen del. I nämndens svar anges bland annat att kultur- och
utbildningsnämnden inte ansvarar för verksamhetsområdena naturvård och friluftsliv, och har
därmed svårt att själva skapa tjänster inom dessa områden. Nämnden bidrar gärna med
samverkan, men en eventuell verksamhet med arbetslag med fokus på naturvård och
friluftsliv kan inte bedrivas i nämndens regi.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade motionen den 23 augusti 2021, § 141, och anser
motionen besvarad för egen del. Nämnden anger att det finns ett väl fungerande samarbete
med kultur- och utbildningsnämndens arbetsmarknadsenhet, där
samhällsbyggnadsnämndens park- och naturenhet tar emot enstaka personer som vill och
kan arbeta inom enhetens verksamheter. Det finns dock ingen avsedd resurs inom
förvaltningen som kan omhänderta ett arbetslag.
Av de remitterade nämndernas svar framgår att det finns ett gott samarbete mellan kulturoch utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden kring de individer som ingår i olika
arbetsmarknadsåtgärder, och att de tillsammans försöker tillgodose att de som vill och kan
arbeta med naturvård eller friluftsliv får den möjligheten. De båda remitterade nämnderna har
besvarat motionen utifrån sina respektive verksamheter, med de begränsningar som följer av
nämndernas ansvarsområden. Det finns även andra nämnder inom kommunen som arbetar
med delar av arbetsmarknadsområdet.

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida42
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av255

Kommunstyrelsen
Protokoll
2022-02-07

KS § 5, forts
Kommunledningskontoret är positiva till motionens andemening att samordna och utöka
arbetet med olika arbetsmarknadsinsatser. Kommunledningskontoret ser ett behov av att
samordna frågan mellan samtliga berörda nämnder. Kommunledningskontoret föreslår därför
att motionen anses besvarad, med ett förslag till beslut i kommunstyrelsen om ett riktat
uppdrag till kommunledningskontoret att inleda samtal med berörda nämnders presidium för
att ta ett helhetsgrepp kring frågan.
Arbetsutskottet har den 26 januari 2016, § 6 behandlat ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsens beslut:

1. Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att starta upp ett arbete med berörda nämnders
presidier för att samordna kommunens arbetsmarknadsåtgärder.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen anses besvarad.
Expedieras till
Klk-stab

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-09-22
Jenny Hellsten
0322-61 61 39
2020.521 KS

Kommunstyrelsen

Svar på motion om inrättande av arbetslag med fokus på
naturvård och friluftsliv
Ärendebeskrivning
Leif Hansson (S), Birgit Börjesson (S), Simon Waern (S) och Björn Wallin Salthammer (S)
har till kommunfullmäktige den 9 december 2020, § 175 lämnat en motion om inrättande av
arbetslag med fokus på naturvård och friluftsliv.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen eller annan lämplig
instans i uppdrag att samordna ett inrättande av kommunal arbetslag med fokus på
naturvård och friluftsliv.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 20 januari 2021, § 16 med
beslutet att remittera motionen till kultur- och utbildningsnämnden samt
samhällsbyggnadsnämnden.
Förvaltningens yttrande
Kultur- och utbildningsnämnden behandlade motionen den 15 juni 2021, § 79, och anser
motionen besvarad för egen del. I nämndens svar anges bland annat att kultur- och
utbildningsnämnden inte ansvarar för verksamhetsområdena naturvård och friluftsliv, och har
därmed svårt att själva skapa tjänster inom dessa områden. Nämnden bidrar gärna med
samverkan, men en eventuell verksamhet med arbetslag med fokus på naturvård och
friluftsliv kan inte bedrivas i nämndens regi.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade motionen den 23 augusti 2021, § 141, och anser
motionen besvarad för egen del. Nämnden anger att det finns ett väl fungerande samarbete
med kultur- och utbildningsnämndens arbetsmarknadsenhet, där
samhällsbyggnadsnämndens park- och naturenhet tar emot enstaka personer som vill och
kan arbeta inom enhetens verksamheter. Det finns dock ingen avsedd resurs inom
förvaltningen som kan omhänderta ett arbetslag.
Av de remitterade nämndernas svar framgår att det finns ett gott samarbete mellan kulturoch utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden kring de individer som ingår i olika
arbetsmarknadsåtgärder, och att de tillsammans försöker tillgodose att de som vill och kan
arbeta med naturvård eller friluftsliv får den möjligheten. De båda remitterade nämnderna har
besvarat motionen utifrån sina respektive verksamheter, med de begränsningar som följer av
nämndernas ansvarsområden. Det finns även andra nämnder inom kommunen som arbetar
med delar av arbetsmarknadsområdet.
Kommunledningskontoret är positiva till motionens andemening att samordna och utöka
arbetet med olika arbetsmarknadsinsatser. Kommunledningskontoret ser ett behov av att
samordna frågan mellan samtliga berörda nämnder. Kommunledningskontoret föreslår därför
att motionen anses besvarad, med ett förslag till beslut i kommunstyrelsen om ett riktat
uppdrag till kommunledningskontoret att inleda samtal med berörda nämnders presidium för
att ta ett helhetsgrepp kring frågan.

Sida 44 av 55

Ekonomisk bedömning
Förslaget att motionen ska anses besvarad innebär inga kostnader utöver administrativ tid.
Motionärernas förslag att inrätta ett kommunalt arbetslag innebär kostnader i form av bland
annat administrativa kostnader för att samordna uppdraget och resurser till ett utökat
handledarskap för arbetslaget.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att starta upp ett arbete med berörda
nämnders presidier för att samordna kommunens arbetsmarknadsåtgärder.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Beslutet ska skickas till
Kultur- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden

Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2022-01-17

Sida 45 av 55

Kultur- och
utbildningsnämnden
Protokoll
2021-06-15

§ 79 2021.149 KUN

Svar på motion om inrättande av arbetslag med fokus på naturvård och
friluftsliv
Ärendebeskrivning
Leif Hansson (S), Birgit Börjesson (S), Simon Waern (S) och Björn Wallin Salthammer (S)
lämnade den 9 december 2020 § 175 en motion om inrättande av arbetslag med fokus på
naturvård och friluftsliv. Kommunfullmäktige beslutade att motionen skulle lämnas till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 januari §
16 skicka ärendet till kultur- och utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för
yttrande.
Motionärerna anger i sin motion följande:
Åtskilliga kommuner runtom i Sverige har, som en av sina arbetsmarknadsinsatser, inrättat
särskilda arbetslag med fokus på naturvård och friluftsliv. Dessa kommunala arbetslag utgörs
av personer som ingår i olika arbetsmarknadsåtgärder och de arbetar med alltifrån
strandstädning till skogsröjning och underhåll av naturreservat och vandringsleder.
Vidare anger motionärerna att liknande arbetslag tidigare fanns i Alingsås kommun. Man
röjde skog, iordningställde och underhöll kommunala vandringsleder och utförde dessutom
dagsverken för åtskilliga lokala föreningar. Flera av de elljusspår som finns runtom i
kommunen och hundratals av de båtbryggor som ligger utmed Säveån är verk av dessa
kommunala arbetslag.

Leif Hansson (S) m fl anger att arbetsmarknadsåtgärder av detta slag är att föredra framför
många andra och därför bör prioriteras. Ett handlett, varierat och inte minst meningsfullt
arbete utfört tillsammans med andra som ger deltagaren möjlighet att komma tillbaka till
rutiner och utveckla sina egna förmågor och sitt ansvarstagande.
Mot bakgrund av detta föreslår motionärerna att:
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen eller annan lämplig instans i uppdrag att
samordna ett inrättande av kommunala arbetslag med fokus på naturvård och friluftsliv.
Beredning
Förvaltningen lämnar i skrivelse den 25 maj följande yttrande:
Kultur- och utbildningsnämndens Arbetsmarknadsenhet samordnar kommunens
arbetsmarknadsinsatser och har som främsta uppdrag att på olika sätt stötta
kommuninvånare som är arbetslösa till hållbar egen försörjning. Inom ramen för detta
uppdrag erbjuder verksamheten bland annat individer stöd i att hitta praktik eller arbete.

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kultur- och
utbildningsnämnden
Protokoll
2021-06-15

Arbetsmarknadsenheten skapar inte egna arbetstillfällen utan kan utgöra ett stöd för parterna
i processen fram till arbete eller praktik. Det betyder att enheten kan vara en länk mellan
individ och en arbetsgivare. Förvaltningen bedömer exempelvis att arbetsmarknadsinsatsen
extratjänster skulle kunna utgöra en form av insats där ett arbetslag med fokus och friluftsliv
kan inrättas. En extratjänst är ett jobb hos en arbetsgivare inom välfärden, offentlig, kulturell
eller ideell sektor. Utöver detta finns det andra typer av arbetsmarknadsanställningar som
företag och civilsamhället kan nyttja. Kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområden ryms
dock inte inom de fokusområden inom naturvård och friluftsliv som motionärerna anger in sin
motion och kan därmed inte skapa extratjänster inom dessa områden. Sammanfattningsvis
gör förvaltningen bedömningen att idén med inrättande av arbetslag inom naturvård och
friluftsliv inte kan tillskapas inom kultur- och utbildningsnämndens regi men kan däremot
samverka kring innehållet och individer med samhällsbyggnadsförvaltningen.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och anser
därmed att motionen är besvarad.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida47
2 av
av255

Samhällsbyggnadsnämn
den
Protokoll
2021-08-23

§ 141 2021.041 SBN

Motion om inrättande av arbetslag med fokus på naturvård och friluftsliv
- Leif Hansson (S), Birgit Börjesson (S), Simon Waern (S), Björn Wallin
Salthammer (S)
Ärendebeskrivning
Förslag angående inrättande av arbetslag med fokus på naturvård och friluftsliv i kommunen,
liknande de arbetslag som en gång fanns i kommunen tidigare.
Park och naturenheten består idag av fyra stycken medarbetare varav en är arbets- och
planeringsledare. Vi har idag ett bra samarbete med Arbetsmarknadsenheten (AME) vilket
innebär att när de har lämpliga personer som vill och kan arbeta med praktiska
arbetsuppgifter ute så kontaktar de oss och frågar om vi har möjlighet att ta emot en eller ett
par personer, det lyckas vi ofta lösa inom verksamheten utan att det tar för mycket tid och
resurser. Sedan Tokebackas verksamhet lades ner för ca 15 år sedan har inga liknande
arbetslag som fanns då varit tillgängligt för den typen av arbete. Under åren har vi bistått
med platser till olika arbetsmarknadsåtgärder som tex, Gröna jobb, Extratjänster mm.
När vi tar emot personer från AME innebär det att vi får lite extrahjälp med vissa lättare
uppgifter såsom städning eller att plocka ris efter röjning, Ibland finns det personer som har
lite mer erfarenhet och som kan arbeta med exempelvis röjsåg och där måste vi också vara
noga och följa de lagar och regler kring utbildning för viss typ av arbete. Utrymmesmässigt
har vi en svårighet att ta emot för många på samma gång.
Park och naturenheten är alltid positiva till att försöka hjälpa till när AME vill ha ut personer i
sysselsättning. Det kan handla om feriearbete, praktik, arbetsträning, personer som står
långt från arbetsmarknaden. Vi har alltid behov av extrahjälp med lättare arbetsuppgifter.
Som svar på motionen så fortsätter samhällsbyggnadsförvaltningens park och naturenhet sitt goda samarbete med arbetsmarknadsenheten och försöker i den mån vi kan att ta
emot personer för meningsfull sysselsättning.
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden besvarar motionen i enlighet med förvaltningens yttrande ovan.
Expedieras till
KS

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida48
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2021-01-20

§ 16 2020.521 KS

Motion om inrättande av arbetslag med fokus på naturvård och friluftsliv
- Leif Hansson (S), Birgit Börjesson (S), Simon Waern (S), Björn Wallin
Salthammer (S)
Ärendebeskrivning
Leif Hansson (S) m fl lämnar en motion om inrättande av arbetslag med fokus på naturvård
och friluftsliv.
Motionärerna föreslår följande:
-Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen eller annan lämplig instans i uppdrag att
samordna ett inrättande av kommunal arbetslag med fokus på naturvård och friluftsliv.

Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
Remiss SBN och KUN

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida49
1 av
av155

Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-12-09

§ 175 2020.521 KS

Motion om inrättande av arbetslag med fokus på naturvård och friluftsliv
- Leif Hansson (S), Birgit Börjesson (S), Simon Waern (S), Björn Wallin
Salthammer (S)
Ärendebeskrivning
Leif Hansson (S) m fl lämnar en motion om inrättande av arbetslag med fokus på naturvård
och friluftsliv.
Motionärerna föreslår följande:
-Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen eller annan lämplig instans i uppdrag att
samordna ett inrättande av kommunal arbetslag med fokus på naturvård och friluftsliv.

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

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida50
1 av
av155

Motion till Alingsås kommunfullmäktige om inrättandet av arbetslag med
fokus på naturvård och friluftsliv
Åtskilliga kommuner runtom i Sverige har, som en av sina arbetsmarknadsinsatser, inrättat
särskilda arbetslag med fokus på naturvård och friluftsliv. Dessa kommunala arbetslag utgörs
av personer som ingår i olika arbetsmarknadsåtgärder och de arbetar med alltifrån
strandstädning till skogsröjning och underhåll av naturreservat och vandringsleder.
Meningsfulla och viktiga arbetsinsatser som gör skillnad inte bara för den enskilde utan för
hela lokalsamhället.
Liknande arbetslag fanns tidigare även i Alingsås kommun. Man röjde skog, iordningställde
och underhöll kommunala vandringsleder och utförde dessutom dagsverken för åtskilliga
lokala föreningar. Flera av de elljusspår som finns runtom i kommunen och hundratals av de
båtbryggor som ligger utmed Säveån är verk av dessa kommunala arbetslag.
Vi menar att arbetsmarknadsåtgärder av detta slag är att föredra framför många andra och
därför bör prioriteras. Ett handlett, varierat och inte minst meningsfullt arbete utfört
tillsammans med andra som ger deltagaren möjlighet att komma tillbaka till rutiner och
utveckla sina egna förmågor och sitt ansvarstagande.
Vi föreslår därför att:
-

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen eller annan lämplig instans i uppdrag att
samordna ett inrättande av kommunala arbetslag med fokus på naturvård och friluftsliv.

Den 5 november 2020
Leif Hansson (S)
Birgit Börjesson (S)
Simon Waern (S)
Björn Wallin Salthammer (S)
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NY Motion gällande
vätgasstrategi - Otto Stryhn
(SD) och Boris Jernskiegg
(SD)
7
2022.105 KS
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Alingsås 2022-02-05

Motion

Vätgasstrategi
Vision 2040:

Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd.
Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapar vi
livskvalitet för alla.
Visionens fokusområden är: -Vackra miljöer -Livskvalitet -Experimentlust -Omställning -Tillsammans
”-Om vi tillsammans, med hjälp av experimentlust, gör en klimatsmart omställning som ger oss
livskvalitet och fossilfria transporter i vår levande byggd är stora delar av visionens mål uppfyllt.
Det krävs bara engagemang hos förtroendevalda och en knippa nytänkande.” -SD Alingsås.
Samhället ställer just nu om till fossilfria fordon.
Det finns alternativ till stora tunga batterier. Vätgas är en energibärare som är konkurrensmässigt bra
när det gäller att lagra stora mängder energi i ett begränsat utrymme. Vätgas kan produceras helt
utan fossilberoende med hjälp av exempelvis solenergi. En sådan anläggning finns redan i Mariestad,
vilken är helt bortkopplad från elnätet. Mariestad visar vägen till ett hållbart samhälle – Vätgas
Sverige (vatgas.se) Fördelen med vätgasfordon är många. Snabbtankade, lång räckvidd (upp till 100
mil) och utsläppen består av rent vatten! Att köra en vätgasbil renar faktiskt luften! Det finns givetvis
nackdelar såsom brandfarlighet i kombination med högt tryck men det finns utarbetad standard för
detta. Idag är en vätgasbil förhållandevis dyr men med utvecklad marknad och ökad volym minskas
kostnaden framöver.
Alingsås energi producerar el. Med lagring av energi i vätgas kan denna konverteras till el när
produktionen är lägre. El-vätgas-el. Med vätgaslagring säkerställs energitillgången när behovet av el
är som störst och dyrast. Gasen kan alltså produceras när det finns ett överskott på el och när
kostnaden är låg.
Vi Sverigedemokrater tror på framtiden. Vi tror på tekniska framsteg och vi tror på att vi gemensamt
kan skapa en hållbar framtid för våra barn.
Ska vi klara våra klimatmål krävs handling.
Vi yrkar därför:

-Att en vätgasstrategi utarbetas och antas.
Tekniken finns. Finns viljan?
Otto Stryhn och Boris Jernskiegg
SD Alingsås
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Fråga till barn- och
ungdomsnämndens
ordförande gällande hjälp till
alla elever med NPF - Anton
César (S)
8
2022.128 KS
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2022-02-20

Fråga till barn- och ungdomsnämndens ordförande Kent Perciwall
SVT:s och Uppdrag gransknings aktuella programserie Bokstavsbarnen har skapat en
debatt kring att samhället inte förmår skapa en trygg och fungerande skolgång för
elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Elever med NPF har idag
generellt sett sämre förutsättningar att klara sin utbildning och skolgång.
Måluppfyllelsen för elever med NPF-diagnos är lägre och det finns en betydligt
högre andel elever med NPF som har en ofrivillig och problematisk skolfrånvaro –
så kallade hemmasittare. Barn- och ungdomsnämnden får kontinuerligt rapporter
om att Alingsås grundskolor har ett oroväckande stort antal hemmasittande elever.
Barn och ungdomar med NPF riskerar i större utsträckning utveckla annan psykisk
ohälsa såsom depression och ångest. Tidiga insatser är därför viktigt och vikten av
samordning mellan olika aktörer såsom skola och sjukvård (exempelvis BUP). Jag
har fått signaler från vårdnadshavare i Alingsås som upplever att deras barn hamnar
mellan stolarna där ingen riktigt vill känna ansvar för att samordna insatser.
Vi upplever att elever med NPF i Alingsås grundskolor och deras vårdnadshavare
inte i tillräckligt hög utsträckning får det stöd och hjälp de har rätt till enligt
lagstiftningen.
Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande fråga:
Anser barn- och ungdomsnämndens ordförande Kent Perciwall att man idag
lyckas hjälpa alla elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)?
Anton César
Vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden
Alingsås kommun
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