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Kommunstyrelsen
Protokoll
2018-11-12
Plats och tid

Rådslaget, Rådhuset, Alingsås
kl. 14:00-15:55

Beslutande

Daniel Filipsson (M) (ordförande)
Simon Waern (S)
Anita Brodén (L)
Anna Hansson (MP)
Anita Hedén-Unosson (S)
Boris Jernskiegg (SD) §§189-194, §§196-217
Ing-Britt Johansson (C) §§189-194, §§196-217
Jan Kesker (L)
Birgitta Larsson (S)
Karin Schagerlind (M)
Stefan Svensson (KD)
Per-Gordon Tranberg (M)
Novak Vasic (MP)
Björn Wallin Salthammer (S)
Urban Eklund (KD) §195 ersätter Boris Jernskiegg (SD) pga jäv
Thomas Pettersson (C) §195 ersätter Ing-Britt Johansson (C) pga jäv
Martin Lindberg (V) ersätter Jan Gustafsson (V)

Ej tjänstgörande
ersättare

Stefan Bedö (L)
Urban Eklund (KD) §§189-194, §§196-217
Thorsten Larsson (M)
Britt-Marie Kuylenstierna (MP)
Thomas Pettersson (C) §§189-194, §§196-217
Anton César (S)

Övriga deltagare

Anneli Schwartz (tf kommundirektör)
Anci Eyoum (kommunsekreterare)

Utses att justera

Simon Waern (S)

Paragrafer

§§189-217

Justeringens plats och
tid

Sekreterare

......................................................................................................
Anci Eyoum

Ordförande

................................................……………………………………….
Daniel Filipsson (M)

Justerande

................................................……………………………………….
Simon Waern (S)
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2018-11-12

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2018-11-14

Datum för anslags
nedtagande

2018-12-06

Rådhuset, Alingsås
.................................................
Anci Eyoum
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§ 189
§ 190
§ 191
§ 192
§ 193
§ 194
§ 195
§ 196
§ 197
§ 198
§ 199
§ 200
§ 201
§ 202
§ 203
§ 204
§ 205
§ 206
§ 207
§ 208
§ 209
§ 210
§ 211
§ 212
§ 213
§ 214
§ 215
§ 216
§ 217

Information och överläggningar
Skattesats 2019
Nytt förslag till reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder
Förändring av renhållningstaxan 2019
Partistöd 2019
Ansökan om kommunal borgen från Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund
Förfrågan om kommunal borgen från Ömmern- Östra Nedsjöns fiber
ekonomiska förening
Begäran om extra anslag med anledning av extra kostnader för
vinterväghållning
Genomförande handlingsplan Effekt # 6.0 - Samla kommunens
stödfunktioner
Gräfsnäsparken - överflyttning av huvudmannaskap (se även 2014.283 KS021)
Svar på motion angående framtagande av en bevarande- och
utvecklingsplan för Alingsås innerstad- Simon Waern
Svar på motion angående terapihundar inom äldreomsorgen - Agneta
Grange Petrusson (SD)
Svar på motion angående vårdhundar inom äldreomsorgen - Agneta Grange
Petrusson (SD)
Svar på motion om riktlinjer och handlingsplan för alkohol och droger för
förtroendevalda politiker - Anna Hansson (MP)
Svar på motion om kunskap i ett globaliserat informationssamhälle - Ulf
Carmesund (S) och Leif Hansson (S)
Drift av Nolhaga slott 2019
Rivning av förråds- och garagebyggnader i Nolhagaparken
Principiell fråga från barn- och ungdomsnämnden angående
olycksfallsförsäkring på fritid
Månadsrapport finanshantering 2018
Månadsuppföljning kommunstyrelsen 2018
Månadsuppföljning 2018 Alingsås kommun, driftekonomi, september
Återkoppling av uppdrag - en jämlik skola där alla lyckas
Handlingsplan för att efterleva de av fullmäktige beslutade ramarna 2019
Sammanslagning av Anten-Mjörnkommittén och Säveåns vattenråd samt
framtida vattenråd
Samråd - Detaljplan för Alingsås, skola vid Säterigatan
Samråd - Detaljplan för Alingsås, kontor vid Västra Långgatan 11 (Hinden 7)
Vigselförrättare 2019-2022
Meddelanden
Anmälan av delegeringsbeslut
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§ 189

Information och överläggningar
Ärendebeskrivning
A/ Kommundirektörens information
-Flerårsstrategiarbete
-E20
-Bygglovshantering
-rekryteringar, pågående och kommande
-säkerhetschefen: säkerhet- och beredskapsöversyn
-digitalisering
-arbetsmiljö
-näringslivsrådet 14 november
-svenskt näringsliv 21 november, Stockholm
-Lights in Alingsås, Kulturnatta, Back Packers, Arkivens dag, Julmarknad/Tomteparad
B/

GR-information och övrig information
-GR-styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad
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§ 190 2018.670 KS

Skattesats 2019
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen kapitel 11 § 11 skall kommunfullmäktige, om budgeten på grund av
särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång, ändå fastställa
skattesatsen.

Budgeten skall därefter fastställas före december månads utgång. Fullmäktige får då
fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som har bestämts tidigare.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 2 november 2018 lämnat följande yttrande:
I avvaktan på riksdagens beslut om statsbudget blir Alingsås kommuns
flerårsstrategiprocess tidsmässigt förskjuten. Detta eftersom riksdagens beslut kan påverka
statsbidragen till kommunerna och därmed budgetförutsättningarna för Alingsås kommun.
Beslut om Flerårsstrategi 2019-2021 tas på kommunfullmäktiges möte den 12 december.
Kommunfullmäktige behöver därför senast i november fatta beslut om kommande års
skattesats för Alingsås kommun. Skattesatsen föreslås vara oförändrat 21:36 år 2019.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2018, § 186.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Skattesatsen fastställs till oförändrat 21:36 för år 2019.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

7

Kommunstyrelsen
Protokoll
2018-11-12

§ 191 2014.598 KS

Nytt förslag till reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder
Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) uppdaterade under 2014 underlag för lokala
bedömningar angående reglemente för styrelse och övriga nämnder. Med anledning av detta
godkände kommunfullmäktige den 24 februari 2016, § 46, förslag till nytt reglemente för
kommunstyrelsen. Reglementet reviderades på nytt av kommunfullmäktige den 13 juni 2018,
§ 114 bland annat med anledning av kommunallag (SFS 2017:725).
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 31 augusti 2016, § 165, remitterat
kommunledningskontorets förslag till nya reglementen till samtliga nämnder för yttrande.
Kommunstyrelsen har den 8 maj 2017 beslutat att återremittera ärendet i enlighet med
yrkande om att förändringar i reglementena endast ska ha sin utgångspunkt i ändringar i
kommunallagen, SKL:s normalreglemente och beslutade förändringar i fullmäktige.
Sedan återremissen har SKL under 2018 uppdaterat underlag för lokala bedömningar
angående reglementen för styrelsen och nämnder. Med anledning av detta har det
ursprungliga förslaget till nya reglementen arbetats om. Det nya förslaget innehåller ett
gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna, samt enskilda reglementen
för kommunstyrelsen och respektive nämnd. Det nya förslaget har inte remitterats på nytt
men dialog har förts mellan kommunledningskontoret och samtliga förvaltningschefer
angående förändringar i respektive reglemente.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 1 november 2018 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Det nu aktuella förslaget till nya reglementen har främst fokuserat på att uppdatera
nuvarande i enlighet med SKL:s rekommendationer. Detta innebär att ett nytt reglemente har
skapats, benämnt Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Alingsås
kommun, som innehåller samtliga övergripande regler. Dessa bestämmelser har därför lyfts
ur från respektive nämnds reglemente, för att istället återfinnas i det gemensamma. Detta
kommer innebära ett förenklat förfarande vid framtida revideringar av reglementena.
Innehållet i det gemensamma reglementet är till stor del i överensstämmelse med nu
gällande reglementen. De ändringar som har gjorts är främst diverse omformuleringar. I
vissa fall har dock SKL:s underlag inneburit preciseringar av tidigare bestämmelser, vilka fall
detta är framgår av bilagan ”Ändringar i reglementen”.
I övrigt har ändringar gjorts med anledning av uppdaterad lagstiftning. Samtliga begrepp och
laghänvisningar i de nya reglementena är således i enlighet med nu gällande lagstiftning.
Hänsyn har vidare tagits till beslut av kommunfullmäktige vilka föranleder förändringar i
reglementena. Aktuella ändringar av reglementena samt beslut av kommunfullmäktige
framgår av bilagan ”Ändringar i reglementen”.
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KS § 191, forts 2014.598 KS
Ändringar har även gjorts i vissa fall som endast grundar sig på att kommunfullmäktige har
beslutat att hänskjuta en viss fråga till att avgöras i samband med en revidering av
reglementena. De fall i vilka detta har lett till ändringar i reglementena framgår av bilagan
”Ändringar i reglementen”.
I övrigt har ett antal redaktionella förbättringar införts i samtliga texter. Grammatiska
ändringar samt vissa ändringar gällande meningsbyggnad och disposition har gjorts för att
förbättra texternas framställning.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige:
1. Gemensamt reglemente för kommunstyrelse samt nämnder i Alingsås kommun antas att
gälla från och med den 1 januari 2019.
2. Reviderade reglementen för kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden,
miljöskyddsnämnden, socialnämnden, valnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt
överförmyndarnämnden antas att gälla från och med den 1 januari 2019.
3. Reglementen för nya nämnderna kultur- och utbildningsnämnden samt
samhällsbyggnadsnämnden antas att gälla från och med den 1 januari 2019.
Arbetsutskottet har den 7 november 2018, § 187 beslutat att hänskjuta ärendet till
kommunstyrelsen för beslut.
Yrkande
Anna Hansson (MP) yrkar på följande tillägg:
Reglemente kultur- och utbildningsnämnden:
Under §4 om sammansättning infogas " Nämnden har två arbetsutskott".
Reglemente samhällsbyggnadsnämnden:
Under §4 om sammansättning infogas "Nämnden har två arbetsutskott".
Boris Jernskiegg (SD) yrkar bifall till Anna Hanssons tilläggsyrkande.
Simon Waern (S) och Daniel Filipsson (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

Justerandes sign
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KS § 191, forts 2014.598 KS
Proposition
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Simon Waerns och Daniel
Filipssons yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Anna Hanssons m fl
tilläggsyrkande.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns.
Ja-röst för bifall till Anna Hanssons tilläggsyrkande.
Nej-röst för avslag till Anna Hanssons tilläggsyrkande.
Ja
Anna Hansson (MP)
Boris Jernskiegg (SD)
Novak Vasic (MP)

Nej
Simon Waern (S)
Anita Brodén (L)
Martin Lindberg (V)
Anita Hedén Unosson (S)
Ingbritt Johansson (C)
Jan Kesker (L)
Birgitta Larsson (S)
Karin Schagerlind (M)
Stefan Svensson (KD)
Björn Wallin Salthammer (S)
Per-Gordon Tranberg (M)
Daniel Filipsson (M)

Med 3 ja-röster mot 12 nej-röster avslås Anna Hanssons tilläggsyrkande.

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Gemensamt reglemente för kommunstyrelse samt nämnder i Alingsås kommun antas att
gälla från och med den 1 januari 2019.
2. Reviderade reglementen för kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden,
miljöskyddsnämnden, socialnämnden, valnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt
överförmyndarnämnden antas att gälla från och med den 1 januari 2019.
3. Reglementen för nya nämnderna kultur- och utbildningsnämnden samt
samhällsbyggnadsnämnden antas att gälla från och med den 1 januari 2019.
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KS § 191, forts 2014.598 KS
Reservation
Boris Jernskiegg (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
Anna Hansson (MP) lämnar följande skriftliga reservation:
Under år 2017 fanns en arbetsgrupp för ”Ny politisk organisation” för den nya
mandatperioden. Arbetsgruppen bestod av kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) plus
kommunfullmäktigegruppledarna för de två partiet som inte hade platser i KSAU. Samtliga
gruppledare deltog därmed i arbetet. Principen för arbetet var att vi endast skulle förändra
organisationen om vi var överens om det. Under ett flertal möten diskuterade vi olika
tänkbara förändringar och kompromissade oss fram till några förändringar.
En betydande förändring som vi kom fram till var att två nämndsammanslagningar skulle ske.
Kultur- och fritidsnämnden skulle slås samman med utbildningsnämnden, och
samhällsbyggnadsnämnden skulle slås samman med tekniska nämnden. Detta var villkorat
från Miljöpartiets sida. Villkoret för att stödja nämndsammanslagningarna var att varje ny
”stornämnd” skulle få ha kvar sina två arbetsutskott. Detta såg vi som mycket viktigt.
Arbetsgruppen för ny politisk organisation var överens om att de två nya ”stornämnderna”
skulle ha två arbetsutskott vardera, och vi kände oss nöjda med uppgörelsen.
Det är i arbetsutskotten som ärenden bereds inför nämnd. Det är här som dialogen kan
fördjupas och kompromisser kan tas fram på ett konstruktivt sätt. I det fall man inte är
överens finns det också ett värde av dialog med kvalitet, så att skillnader mellan perspektiv
och vilja klarläggs. I händelse av att två nämnder slås samman och det bara finns ett
arbetsutskott, så finns det också en större risk att vissa frågor trängs undan och den politiska
beredningen tappar kvalitet.
I samband med beslut om nya reglementen för nämnderna inför den nya mandatperioden
ser vi det som självklart att det inskrivs i reglementena att de nya nämnderna kultur- och
utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden ska ha två arbetsutskott vardera. Vi
har därför yrkat på det. Om detta inte beskrivs där så ser vi dels en risk för att samtliga
arbetsutskotten inte kommer på plats, dels en risk att om de kommer på plats så kan de
ändå tas bort när som helst.
Två av nämnderna, kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden, har redan fattat
beslut om två arbetsutskott. Avseende ny samhällsbyggnadsnämnd så saknas fortfarande
beslut.
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KS § 191, forts 2014.598 KS
Anteckning
Simon Waern (S), Birgitta Larsson (S), Anita Hedén Unosson (S) och Björn Wallin
Salthammer (S) lämnar följande protokollsanteckning:
Vid diskussioner som föranledde den nya politiska organisationen där
Samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnde samt Utbildningsnämnden och Kultur och
Fritidsnämnden slogs samman fanns en samsyn kring att de sammanslagna nämnderna
utarbetade arbetsformer för att frågor inte skulle försvinna i en större nämnd, exempelvis
genom att inrätta två arbetsutskott i en nämnd. Socialdemokraterna anser att nämnderna
själva bör utarbeta dessa arbetsformer men att syftet med den framkomna samsynen
efterlevs.

Justerandes sign
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§ 192 2018.559 KS

Förändring av renhållningstaxan 2019
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde den 25 september § 68 att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa förslag till förändring av renhållningstaxan 2019. Taxan
avser de avgifter som enligt 5 avd, 27 kap, 4-6 § Miljöbalken kan tas ut för hantering av
avfall. Den nya taxan föreslås gälla från 1 januari 2019.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 oktober 2018 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit del av tekniska nämndens beslut och gör följande
bedömning.

Alingsås kommuns renhållningstaxa-taxa förändrades 2018. Till 2018 års renhållningstaxataxa gjordes en höjning av brukningsavgiften med 9%, 210 kr. Avfallsverksamheten
finansieras genom avfallstaxan och erhåller inget kommunbidrag. Taxan ska sättas utifrån
självkostnadsprincipen och den föreslagna höjningen är för att möta avfallsverksamhetens
planerade utgifter. Eventuella över- respektive underuttag ska regleras gentemot upparbetad
skuld till avfallskollektivet.

Avfallsverksamheten har haft ökade kostnader för transporter, sortering och behandling av
avfallet. Fordonsbränslet har fortsatt öka under 2018 och spås öka ytterligare 2019 vilket
innebär att åkeriverksamheten får högre kostnader.

Som underlag till tekniska nämndens beslut görs en jämförelse med den enda kommunen
(Mölndal) som är jämförbar med Alingsås och där framgår att Alingsås även efter höjningen
kommer att ha en lägre avgift. En höjning med 6 % innebär en ökad kostnad för kunderna på
153 kr per år, från 2 542 kr till 2 695 kr.

Tekniska nämnden vill höja två avgifter för att förändra beteende hos kunderna av miljö- och
arbetsmiljöskäl. Tekniska nämnden föreslår att tillägget för dragvägar höjs med 10 % och att
taxan för säckhämtningskunder (12 st) höjs med 10 %.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

13

Kommunstyrelsen
Protokoll
2018-11-12

KS § 192, forts 2018.559 KS
Tekniska nämnden vill införa en taxa för underjordsbehållare och därmed möjliggöra denna
tjänst för flerfamiljshus fr o m den 1 januari 2019.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att föreslagen taxa bör godkännas.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2018 , § 188.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Renhållningstaxa 2019 godkänns och träder i kraft den 1 januari 2019.

Justerandes sign
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§ 193 2018.557 KS

Partistöd 2019
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 2014, § 70 om regler för partistöd. Enligt reglerna
skall kommunfullmäktige senast i december besluta om utbetalning för nästa kalenderår.
Utbetalning sker i januari. Partistödet beräknas enligt följande modell:

Avstämningstidpunkt 15 oktober föregående år
Beräkningsgrund Prisbasbelopp föregående år
Grundstöd per parti 1 prisbasbelopp
Partistöd per mandat 25% av prisbasbeloppet + 10 000 kr
Utbildningsstöd per mandat 5% av prisbasbeloppet
Parti skall uppfylla följande tre kriterier för att ha rätt till partistöd:
-Minst ett mandat i kommunfullmäktige
-Minst en vald ledamot är fastställd av Länsstyrelsen
-Partiet är en juridisk person
Parti har endast rätt till stöd för de mandat där det finns en vald ledamot fastställd vid
avstämningstidpunkten.
Ett parti måste ha lämnat in föregående års redovisning och granskningsrapport för att
fullmäktige skall bevilja partistöd för det kommande kalenderåret.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 oktober 2018 lämnat följande yttrande:
Samtliga partier har lämnat in redovisning och granskningsrapport för 2017.
Vid avstämningstidpunkten den 15 oktober hade samtliga mandat en vald ledamot fastställd
enligt följande:
Socialdemokraterna 14 mandat
Moderaterna 8 mandat
Miljöpartiet 3 mandat
Liberalerna 6 mandat
Kristdemokraterna 4 mandat
Sverigedemokraterna 6 mandat
Vänsterpartiet 4 mandat
Centerpartiet 6 mandat
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Kommunledningskontoret har beräknat partistöd i enlighet med Regler för partistöd i Alingsås
kommun.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2018, § 189 och lämnat följande
förslag till beslut i kommunfullmäktige:
1. Partistöd för 2019 utbetalas enligt Regler för partistöd i Alingsås kommun:
Socialdemokraterna 376 600 kr
Moderaterna 234 700 kr
Miljöpartiet 116 450 kr
Liberalerna 187 400 kr
Kristdemokraterna 140 100 kr
Sverigedemokraterna 187 400 kr
Vänsterpartiet 140 100 kr
Centerpartiet 187 400 kr
2. Partierna ska lämna redovisning och granskningsrapport avseende partistöd 2019 till
kommunfullmäktige senast den 30 juni 2020 i enlighet med Regler för partistöd i Alingsås
kommun.
Yrkande
Boris Jernskiegg (SD) yrkar att en översyn av regler för partistöd ska genomföras inför
kommande mandatperiod 2023-2026.
Proposition
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Boris Jernskieggs
tilläggsyrkande.
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Beslut
KS § 193, forts 2018.557 KS
Kommunstyrelsens beslut:
En översyn av regler för partistöd ska genomföras inför mandatperioden 2023-2026.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Partistöd för 2019 utbetalas enligt Regler för partistöd i Alingsås kommun:
Socialdemokraterna 376 600 kr
Moderaterna 234 700 kr
Miljöpartiet 116 450 kr
Liberalerna 187 400 kr
Kristdemokraterna 140 100 kr
Sverigedemokraterna 187 400 kr
Vänsterpartiet 140 100 kr
Centerpartiet 187 400 kr
2. Partierna ska lämna redovisning och granskningsrapport avseende partistöd 2019 till
kommunfullmäktige senast den 30 juni 2020 i enlighet med Regler för partistöd i Alingsås
kommun.
Expedieras till
Klk-kansli, Klk-ek
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§ 194 2018.645 KS

Ansökan om kommunal borgen från Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund
Ärendebeskrivning
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund beslutade den 19 oktober 2018, § 21, att
med anledning av behov om nyupplåning i förbundet ställa en begäran till respektive
ägarkommun om kommunal borgen. Ansökan gäller totalt 8,8 mnkr avseende inköp av två
stycken brandbilar och ansökan är fördelad utifrån ägarandelen i kommunalförbundet.
Alingsås kommun äger 78 procent av kommunalförbundet och har därför fått begäran om att
gå i kommunal borgen för ungefär 6,9 mnkr.
Riktlinjer för kommunal borgen återfinns i Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern,
antagna av kommunfullmäktige den 29 november 2017, § 233. Syftet med att lämna
kommunal borgen är att stimulera sådan verksamhet som kommunen har ett ansvar för, utan
att kommunen får ett huvudmannaskap. Dessutom ska verksamheten vara till väsentlig nytta
för kommunens invånare. För att kommunen ska göra ett borgensåtagande ska dess syfte
vara att stödja verksamhet som inte bedrivs av kommunen själv, men som ur
kommunalpolitisk synpunkt anses angelägen och ligger inom ramen för kommunens
befogenheter. De ändamål som åtagandet gynnar ska alltså sammanfalla med kommunens
egna syften och intressen.
Varje borgensåtagande ska tidsbegränsas. Tidsbegränsningen gäller också det lån som tas
upp med kommunens borgen. Ett kommunalt borgensåtagande får inte äventyra eller fördyra
kostnaden för den egna kommunala upplåningen.
Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern omfattar kommunen och dess helägda bolag,
således omfattas inte Alingsås och Vårgårda Räddningstjänst av dessa riktlinjer. Enligt
antagna Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern finns inte möjligheten för Alingsås
kommun att låna ut medel till förbundet. Dock finns det enligt antagna
tillämpningsanvisningar till Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern en möjlighet för
kommunstyrelsen att besluta om tillfälliga och mindre omfattande avsteg från finansiella
riktlinjer om särskilda skäl föreligger.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 24 oktober2018 lämnat följande yttrande:
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund har beställt två stycken brandbilar och det är
i dagsläget något oklart när fakturorna inkommer då det har skett vissa förseningar i
leveransen av brandbilarna. För att förbundet ska kunna uppta lån med kommunal borgen
krävs positiva beslut i kommunfullmäktige i Alingsås kommun och Vårgårda kommun.
Kommunledningskontoret har varit i kontakt med Vårgårda kommun och fått informationen
om att de troligen kommer att fatta ett beslut i kommunfullmäktige först i januari 2019.
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Det kan därför bli så att förbundet kommer att behöva betala fakturorna för brandbilarna
innan besluten kring kommunal borgen och själva upplåningen har genomförts. Detta är inte
möjligt utifrån förbundets brist på likviditet. Kommunstyrelsen har en möjlighet att besluta om
tillfälliga och mindre omfattande avsteg från Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern om
särskilda skäl föreligger. Kommunledningskontoret anser att det kan vara möjligt att ge
ekonomichefen mandat att vid behov låna ut medel till förbundet under en kortare tid tills
förbundet har hunnit låna upp dessa medel externt med kommunal borgen som säkerhet.
Det här gäller i sådana fall en kortare tidsperiod och kommunledningskontoret gör
bedömningen att särskilda skäl föreligger i detta fall. Detta för att försäkra sig om att
förbundet har tillgång till likvida medel för att betala fakturorna för de två brandbilarna.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att ansökan om kommunal borgen från Alingsås
och Vårgårda Räddningstjänstförbund ska beviljas då det under nuvarande förutsättningar
saknas andra möjlighet för förbundet att låna upp medel för att finansiera inköpen av två
stycken brandbilar. Ansökan anses ligga inom riktlinjerna för kommunal borgen och
sammanfalla med kommunens egna syften och intressen.
Kommunledningskontoret har gjort en juridisk bedömning gällande kravet på eventuell
borgensavgift till Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund och kommit fram till att det
inte finns något lagkrav på borgensavgift gentemot förbundet. Statsstödsbegränsningen är
inte tillämplig när det gäller förbundet. Därav föreslår kommunledningskontoret att ingen
borgensavgift tas ut.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2018, § 190.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar om ett tillfälligt och mindre omfattande avsteg från Finansriktlinjer
för Alingsås kommunkoncern och ger ekonomichefen mandat att vid behov låna ut maximalt
8,8 mnkr till Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund. Avsteget gäller fram till att
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund har upptagit externt lån på motsvarande
belopp. Räntan på lånet från Alingsås kommun fastställs av ekonomichefen vid
utlåningstillfället.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbunds låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 6 864 000
kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Alingsås kommuns borgensåtagande
tidsbegränsas till att gälla till den 1 januari 2029.
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§ 195 2018.368 KS

Förfrågan om kommunal borgen från Ömmern- Östra Nedsjöns fiber
ekonomiska förening
Ärendebeskrivning
Ömmern-Östra Nedsjöns fiber ekonomiska förening inkom den 29 maj 2018 med en
förfrågan om kommunal borgen till kommunen. I ansökan framkommer att den ekonomiska
föreningen anlägger fiberkommunikation i Alingsås kommun och Bollebygds kommun.
Arbetet påbörjades under hösten 2017 och är färdigställt till 35 procent. Projektet omfattar
potentiellt strax över 1 000 fiberanslutningar. I samband med en potentiell fördyring av
fiberbygget undersöker föreningen möjligheter att finansiera fördyringen om ungefär 3 mnkr.
Anledningen till fördyringen är enligt den ekonomiska föreningen den stora förekomsten av
svåra eller mycket svåra markförhållanden i delar av området. Den ekonomiska föreningen
skriver i sin ansökan att exakt hur mycket budgeten blir överskriden i slutändan är omöjligt att
säga idag beroende på att markförhållandena inte är kända fullt ut förrän hela entreprenaden
är slutförd, samt avhängigt antalet hushåll som väljer att ansluta sig. I samband med detta
ansöker föreningen om kommunal borgen från Bollebygds kommun och Alingsås kommun
om sammantaget 3 mnkr.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 10 oktober 2018 lämnat följande yttrande:
Riktlinjer för kommunal borgen återfinns i ”Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern”,
antagna av kommunfullmäktige den 29 november 2017, § 233. Kommunfullmäktige beslutar
om alla borgensåtaganden.
Ett kommunalt borgensåtagande är ett stöd från kommunen som syftar till att stödja en icke
kommunal verksamhet. Detta innebär att verksamheten ska vara inom ramen för den
verksamhet som kommunen själv kan bedriva, dvs. inom den kommunala kompetensen.
Hänsyn måste också tas till kommunallagens bestämmelser mot gynnande av enskild
person/verksamhet, dvs. ett tydligt och uttalat allmänintresse samt uttalad nytta för
kommunmedlemmarna måste föreligga för att övervägande av borgensbeslut ska kunna
aktualiseras. En kommunal borgen garanteras ytterst av den grundlagsfästa kommunala
beskattningsrätten av sina medlemmar. Detta innebär bland annat att sedvanliga
marknadsmässiga förhållanden åsidosätts då kommunal borgen beviljas. Skälen till ett
sådant beslut måste därför vara tydliga. Det framgår av riktlinjerna att kommunal borgen
emellertid ska tillämpas restriktivt.
Alingsås kommun har de senaste åren avslagit de ansökningar om kommunal borgen samt
ansökningar om förlängning av kommunal borgen som har inkommit.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att ansökan om kommunal borgen från
Ömmern-Östra Nedsjöns fiber ekonomiska föreningen ska avslås då antagna riktlinjer
tydliggör att kommunal borgen ska tillämpas restriktivt. Vidare anser
kommunledningskontoret att ansökan inte gäller en verksamhet som bidrar till väsentlig nytta
för kommunens invånare, utan gynnar enbart de invånare som berörs inom det geografiska
område där fiberbyggnationen sker.
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Ekonomisk konsekvens:
Om kommunen skulle bevilja den aktuella ansökan om kommunal borgen innebär det att
kommunen står en risk att få ta en kostnad motsvarande borgensåtagandet. I regel så kräver
banker en proprieborgen från kommunen när det gäller ett borgensåtagande mot en
ekonomisk förening. Detta innebär att borgenären då kan kräva borgensmannen direkt utan
att ens kräva gäldenären då skulden räknas som borgensmannens egna.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2018, § 191.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Ansökan om kommunal borgen avslås.
Jäv
Ingbritt Johansson (C) och Boris Jernskiegg (SD) deltar inte in handläggning eller beslut på
grund av jäv.
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§ 196 2018.413 KS

Begäran om extra anslag med anledning av extra kostnader för
vinterväghållning
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde den 16 juni 2018, § 51 att begära
tilläggsanslag om 500 tkr avseende budgetåret 2018. Begäran är ställd till kommunstyrelsen.
I underlag till beslut beskrivs den gångna vintern 2017/2018 som mer kostsam än ett
normalår. Fler snöfall samt återkommande behov av halkbekämpning har medfört högre
kostnader än tidigare år. De högre kostnaderna har till viss del kompenserats av högre
intäkter. Resterande merkostnad bedöms kunna återhämtas genom en minskning av
planerade driftåtgärder inom övriga områden inom nämndens ansvarsområde. Nämnden gör
dock bedömningen att reducerat drift- och underhåll får en negativ inverkan på den
långsiktiga skötseln av gatumarken och att ett tilläggsanslag är önskvärt.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 24 oktober 2018 lämnat följande yttrande:
En nämnds ekonomiska anslag regleras av kommunens ekonomistyrprinciper som antogs av
kommunfullmäktige den 13 december 2017, § 251.
Av dessa framgår att det är kommunfullmäktige som fastställer den budget inom vilken
verksamheten ska bedrivas och alla kostnader täckas.
I kommunens antagna ekonomistyrprinciper framgår att en nämnd inte får förbruka mer
resurser än vad den blivit tilldelad. Skulle detta trots allt ske ska nämnden täcka underskottet
inom två år. Därtill framgår följande:
”Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter ansvarar nämnden
för genom omprioriteringar och omfördelningar inom tilldelad budget”.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2018, § 192.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Tekniska nämndens begäran om extra anslag uppgående till 500 tkr för budgetåret 2018
avslås.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

22

Kommunstyrelsen
Protokoll
2018-11-12

§ 197 2018.303 KS

Genomförande handlingsplan Effekt # 6.0 - Samla kommunens
stödfunktioner
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2017, § 142 om den politiska handlingsplanen
Effekt. Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2017, § 159 om genomförandeplan
av handlingsplanen.
Enligt handlingsplanen och genomförandeplanen har kommunledningskontoret i uppdrag att
samla kommunens stödfunktioner i form av controllers, HR-strateger, kommunikatörer och
nämndsekreterare under år 2018. Kommunstyrelsen beslutade den 28 maj 2018, § 93 att
senarelägga uppdraget att samla och centralisera personal inom yrkeskategorierna HRstrateger, kommunikatörer och nämndsekreterare.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 6 november 2018 lämnat följande yttrande:
Under hösten 2017 genomfördes en genomlysning av förutsättningarna för att samla
samtliga nämndsekreterare enligt handlingsplan Effekt. Genomlysningen innebar bland
annat intervjuer med samtliga förvaltningschefer. Av genomlysningen framkom att det var
komplext att samla stödfunktionen nämndsekreterare i Alingsås kommun. Samtliga
nämndsekreterare/förvaltningssekreterare har flera olika arbetsuppgifter i sina tjänster, där
sekreterarskapet rör sig om mellan 10 – 25 procent av en heltidstjänst. Att då centralisera
stödfunktionen nämndsekreterare skulle innebära att funktionen skulle innehas av ett stort
antal individer med behov av ytterligare arbetsuppgifter centralt. Det skulle i sin tur innebära
att förvaltningarna får rekrytera ny personal för att sköta resterande arbetsuppgifter som
nämndsekreterare/förvaltningssekreterare har utfört utöver sekreterarskapet. Inget av detta
skulle generera kostnadsbesparingar. Alternativet skulle innebära ökad administration för
såväl den centrala organisationen/enheten som för förvaltningarna.
Sedan våren 2018 är enheten för juridik, kansli och upphandling på kommunledningskontoret
bemannad med två kanslistrateger. Kanslistrategerna har sedan hösten 2018 uppdraget att
samordna och följa ärendehanteringen på kommunledningskontoret, men även den
kommunövergripande ärendehanteringen. Strategerna arbetar nära tillsammans med
kommunsekreterare, och har möten månadsvis med samtliga
nämndsekreterare/förvaltningssekreterare vid förvaltningarna för att kvalitetssäkra
processerna.
Under hösten har en ärendehandbok samt kommungemensamma regler för tjänsteskrivelser
och regler för protokollskrivning tagits fram. Dokumenten kommer att underlätta arbetet med
att leda och samordna nämndprocessen. Förutom att följa ärenden kommer
kanslistrategerna arbeta med uppföljning och stöd av fattade beslut för att säkerställa
verkställighet.
Arbetsutskottet har behandlat ärende 7 november 2018, § 193.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:

Den del i handlingsplan Effekt # 6 som rör nämndsekreterare genomförs ej.
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§ 198 2018.412 KS

Gräfsnäsparken - överflyttning av huvudmannaskap (se även 2014.283
KS-021)
Ärendebeskrivning
I syfte att samla det övergripande ansvaret för all markskötsel och skötseln av de
kommunala lekplatserna till endast en nämnd, föreslog tekniska nämnden den 19 juni 2018,
§ 49 till kommunfullmäktige att huvudmannaskapet, jämte driftbudget, för Gräfsnäsparken
flyttas från kultur- och fritidsnämnden till tekniska nämnden från och med den 1 april 2019.
Kommunfullmäktige tog den 26 november 2014, § 149 beslut om att ansvarsfördelningen för
Gräfsnäs Slottspark skulle ändras och att kultur- och fritidsnämnden skulle vara ansvarig för
den överordnade verksamheten i Gräfsnäs Slottspark. Fram till den 31 december 2014 var
samhällsbyggnadsnämnden huvudman för Gräfsnäsparken. Markskötseln utfördes av
tekniska förvaltningens park- och naturavdelning på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden.
Den 1 januari 2015 gick huvudmannaskapet för Gräfsnäs Slottspark över till kultur- och
fritidsnämnden från samhällsbyggnadsnämnden, efter att en överenskommelse slutits mellan
de båda nämnderna. Mellan åren 2015 och 2017 sköttes Gräfsnäs slottspark av Föreningen
Gräfsnäsparken genom en överenskommelse mellan kultur- och fritidsnämnden och
Föreningen Gräfsnäsparken. Denna överenskommelse avslutades den 31 december 2017.
Kultur- och fritidsförvaltningen genomförde under hösten 2017 en entreprenadupphandling
av skötseln av Gräfsnäs Slottspark, vilken började gälla den 1 januari 2018. Samma
entreprenör som sköter den norra kommundelens parkmark åt tekniska nämnden sköter
Gräfsnäsparken åt kultur- och fritidsnämnden.
Under 2018 bedriver Gräfsnäs slottspark ideell förening, på uppdrag av kultur- och
fritidsnämnden (beslut den 18 december 2017, § 90) övrig verksamhet i parken som inte rör
frågor om markskötsel. Sådan verksamhet har exempelvis inneburit ansvar för uthyrning och
öppethållande av slottsruinen, guidade visningar och på det stora hela ansvara för
värdskapet på plats. Denna överenskommelse kommer att förnyas inför år 2019.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 6 november 2018 lämnat följande yttrande:
I beslut från tekniska nämnden den 19 juni 2018, § 49 och beslut från kultur- och
fritidsnämnden den 22 oktober 2018, § 57 framgår det att båda nämnderna ställer sig
positiva till en flytt av huvudmannaskapet från kultur- och fritidsnämnden till tekniska
nämnden. Kultur- och fritidsnämnden behåller i och med förslaget verksamhetsansvaret för
den fritids- och kulturverksamhet som bedrivs i parken. Detta anser nämnden är positivt då
möjligheterna att fortsätta med arbetet att marknadsföra och utveckla Gräfsnäsparken som
rekreations- och turistdestination kan fortgå. En flytt av huvudmannaskapet innebär att
tekniska nämnden kommer, utöver skötselarbetet, att vara ansvarig för uppföljnings-,
planerings- och utvecklingsarbete för Gräfsnäsparken, fastigheterna Gräfsnäs 1:19 och
Gräfsnäs 1:22. Skötselarbetet för parken följer den skötselplan som antogs av
kommunfullmäktige den 16 juni 2010, § 112.
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Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillägga.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2018, § 194.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Huvudmannaskapet, jämte driftbudget, av Gräfsnäsparken flyttas över från kultur- och
fritidsnämnden till tekniska nämnden (från och med den 1 januari 2019 kommer tekniska
nämnden och nuvarande samhällsbyggnadsnämnden att utgöra nya
samhällsbyggnadsnämnden) från och med den 1 april 2019.
2. Kultur- och fritidsnämnden behåller i och med förslaget verksamhetsansvaret för den
fritids- och kulturverksamhet som bedrivs i parken, samt utvecklingen av Gräfsnäsparken
som rekreations- och turistdestination.
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Svar på motion angående framtagande av en bevarande- och
utvecklingsplan för Alingsås innerstad- Simon Waern
Ärendebeskrivning
Simon Waern (S) har till kommunfullmäktige den 14 juni 2017, § 157 lämnat en motion om
framtagande av en bevarande- och utvecklingsplan för Alingsås innerstad.
Motionären föreslår följande:
Alingsås kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i samband med
bearbetningen av förslaget till ny översiktsplan även ta fram ett tematiskt tillägg till
densamma i form av en bevarande- och utvecklingsplan för innerstaden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 16 augusti 2017, § 133 remitterat motionen till
samhällsbyggnadsnämnden.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 1 november 2018 lämnat följande yttrande:
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet den 23 april 2018, § 58 med förslaget att
motionen anses besvarad med samhällsbyggnadsnämndens yttrande. I sitt yttrande anger
samhällsbyggnadsnämnden att det vore lämpligt att parallellt med förslag om antagande av
översiktsplanen, skriva fram ett ärende att FÖP Stadskärnan med bilagor fortsätter att gälla,
till dess nytt bevarande-och utvecklingsprogram för stadskärnan finns antaget av
kommunfullmäktige.
Kommunledningskontoret anser att motionen belyser en viktig fråga. Av beslutet i
kommunfullmäktige den 31 oktober 2018, § 182 framgår att FÖP stadskärnans
förutsättningar och utgångspunkter samt planförslag och konsekvenser kvarstår som
kunskapsunderlag till dess att nya fördjupningar antas. Det finns ett behov att ta fram nya
fördjupningar, eftersom de är viktiga stödverktyg vid handläggning av bygglovsärenden.
Kommunledningskontoret anser att motionen ska bifallas men att uppdraget skrivs om, då ny
översiktsplan redan är beslutad.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2018, § 195.
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Yrkande
Simon Waern (S) yrkar bifall till förslaget.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Motionen bifalls.
2. Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en bevarandeoch utvecklingsplan för innerstaden.
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§ 200 2016.768 KS

Svar på motion angående terapihundar inom äldreomsorgen - Agneta
Grange Petrusson (SD)
Ärendebeskrivning
Agneta Grange Petrusson (SD) har till kommunfullmäktige den 30 november 2016, § 258
lämnat en motion om terapihundar inom äldreomsorgen. Kommunstyrelsens arbetsutskott
har den 14 december 2016, § 244 lämnat den till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningskontoret har remitterat motionen till vård- och äldreomsorgsförvaltningen för
yttrande den 8 september 2017.
Motionären föreslår följande:
Kommunfullmäktige ger vård- och äldreomsorgsnämnden i uppdrag att utreda hur en
verksamhet med terapihundar skall kunna inrättas inom den kommunala äldreomsorgen i
Alingsås.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 1 november 2018 lämnat följande yttrande:
Vård- och äldreomsorgsnämnden hänvisar i sitt yttrande den 18 december 2017, § 91 till ett
tidigare motionssvar till motionen om djur i äldreomsorgen som besvarades i
kommunfullmäktige den 27 april 2016, § 106. I motionssvaret till motionen om djur i
äldreomsorgen gjordes en utredning av hur verksamhet med terapihundar kan inrättas. Det
framgår av utredningen att vård- och äldreomsorgsnämnden ställer sig positiva till att
använda djur som metod i verksamheten, men under förutsättning att ekonomiska medel
tillskjuts.
Vård och äldreomsorgsnämnden har besvarat en liknande motion den 18 juni 2018, § 54,
motion angående vårdhundar inom äldreomsorgen. Även denna motion är lämnad av Agneta
Grange Petrusson (SD), där motionsställaren förutom en utredning av verksamheten med
terapihundar även föreslår att vård- och äldreomsorgsnämnden ska införa terapihundar i
verksamheten på försök. När vård- och äldreomsorgsnämnden behandlade den senare
motionen beslutade de att uppdra åt förvaltningen att utreda ärendet om terapihundar i
samband med flerårsstrategin.
Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillägga. Motionen bör bifallas, eftersom en
utredning om terapihundar i verksamheten kommer att utföras av vård- och
äldreomsorgsnämnden.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2018, § 195.
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Beslut
KS § 200, forts 2016.768 KS
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunledningskontorets yttrande i tjänsteskrivelse den 1 november 2018 antas som
kommunstyrelsens eget yttrande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen bifalls.
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§ 201 2017.615 KS

Svar på motion angående vårdhundar inom äldreomsorgen - Agneta
Grange Petrusson (SD)
Ärendebeskrivning
Agneta Grange Petrusson (SD) har till kommunfullmäktige den 27 september 2017, § 208
lämnat en motion om vårdhundar inom äldreomsorgen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har
den 25 april 2018, § 77 remitterat motionen till vård- och äldreomsorgsnämnden.
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
· Att kommunfullmäktige ger vård- och äldreomsorgsnämnden i uppdrag att utreda hur
verksamheten med vårdhundar skall kunna inrättas inom den
kommunala äldreomsorgen i Alingsås.
· Att äldreomsorgen inför vårdhundar i sin verksamhet på försök.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 1 november 2018 lämnat följande yttrande:
Vård och äldreomsorgsnämnden har besvarat motionen den 18 juni 2018, § 54, där
nämnden även beslutade att uppdra åt förvaltningen att utreda ärendet om vårdhundar i
samband med flerårsstrategin. Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillägga,
under förutsättning att eventuella kostnader hanteras inom vård- och äldreomsorgnämndens
egen ram. Motionen bör därmed kunna anses besvarad.
Förslaget att utreda hur en verksamhet med vårdhundar ska kunna inrättas generar inga
kostnader, utöver administrativ tid. Införandet av vårdhundar i verksamheten på försök skulle
däremot generera kostnader.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2018, § 197.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunledningskontorets yttrande i tjänsteskrivelse den 1 november 2018 antas som
kommunstyrelsens eget yttrande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen anses besvarad.
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§ 202 2018.118 KS

Svar på motion om riktlinjer och handlingsplan för alkohol och droger för
förtroendevalda politiker - Anna Hansson (MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) har till kommunfullmäktige den 28 februari 2018, § 25 lämnat en motion
om riktlinjer och handlingsplan för alkohol och droger för förtroendevalda.
Kommunfullmäktige beslutade att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till
kommunledningskontoret för beredning.

I motionen yrkar Anna Hansson (MP) att:
Alingsås kommun ska ta fram riktlinjer och handlingsplan för alkohol och droger för
förtroendevalda politiker.

För personal som är anställd av Alingsås kommun finns styrdokumentet ”Riktlinjer och
handlingsplan för alkohol och droger”. Kommunens förtroendevalda politiker fyller också
viktiga funktioner i kommunens organisation, som beslutsfattare och som företrädare för
kommunens invånare i den representativa demokratin. Det är en självklarhet att även
kommunens förtroendevalda politiker ska vara fria från påverkan av alkohol och droger under
tjänstgöringstid. Kommunen saknar dock riktlinjer och handlingsplan för detta.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 30 oktober 2018 lämnat följande yttrande:
I Alingsås kommuns ”Riktlinjer och handlingsplan för alkohol och droger” framgår att Alingsås
kommuns inställning till alkohol och droger är entydig. Alkohol och droger av olika slag hör
inte ihop med arbetet. Det är inte tillåtet att vara påverkad av alkohol eller droger på arbetet
under tjänstgöringstid.
Kommunledningskontoret anser att Alingsås kommuns riktlinjer och förhållningssätt gällande
alkohol och droger även kan tillämpas på förtroendevalda politiker. Det inte är tillåtet av vara
påverkad av alkohol eller droger för förtroendevalda politiker vid utövandet av sitt uppdrag för
kommunen. Dock föreslås inga behandlingsöverenskommelser tecknas med förtroendevald
politiker vid misstanke om eller påverkan av alkohol eller droger under utövandet av det
politiska uppdraget. Vid misstanke eller påverkan som rör förtroendavald föreslås istället att
den ordförande för den organisationen som den förtroendevalda utför uppdrag kontaktas för
vidare beslut.
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KS § 202, forts 2018.118 KS
Kommunledningskontoret föreslår att Alingsås kommuns riktlinjer för alkohol och droger
kompletteras med att även omfatta förtroendevalda politiker i enlighet med ovanstående
tillämpliga delar.
Ekonomisk bedömning:
Förslaget innebär inga ekonomiska resurser.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2018, § 198.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
1. Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ändra i kommunens riktlinjer för alkohol och
droger så att riktlinjen i tillämpliga delar från och med den 1 januari 2019 även omfattar
förtroendevalda.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen anses besvarad.
Expedieras till
Klk-personal
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§ 203 2018.214 KS

Svar på motion om kunskap i ett globaliserat informationssamhälle - Ulf
Carmesund (S) och Leif Hansson (S)
Ärendebeskrivning
Leif Hansson (S) och Ulf Carmesund (S) har till kommunfullmäktige den 28 mars 2018, § 67
lämnat en motion om kunskap i ett glibaliserat informationssamhälle. I motionen föreslår
motionärerna att kommunfullmäktige ger barn- och ungdomsnämnden och
utbildningsnämnden i uppdrag att var för sig och i samordning undersöka vilka resurser och
vilka arbetsformer som krävs för:
Att minst 95% elever i Alingsås, grundskolan och gymnasium ska lämna sina respektive
utbildningar med kunskaper och betyg som gör det möjligt att gå vidare i livet,
Att medelbetygen i varje utbildning stadigt ska öka,
Att Alingsås ska vara en av rikets fem bästa kommuner för skola och utbildning
Att skolan ska uppfylla sitt kompensatoriska uppdrag,
Att nämnderna uppdras att presentera sina förslag under första halvåret 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott har lämnat motionen för beredning till
kommunledningskontoret, som i sin tur har remitterat den till barn- och ungdomsnämnden
och utbildningsnämnden.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 30 oktober 2018 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har som en del i beredningen tagit del av remissvar från
utbildningsnämnden samt barn- och ungdomsnämnden.
Barn- och ungdomsnämnden behandlade ärendet vid sammanträde den 25 september 2018,
§ 76, och föreslår att motionen ska avslås. Nämnden anser att det i nuläget inte finns
ytterligare behov av nya uppdrag. De uppdrag som nämnden fått genom bland annat
flerårsstrategin, nämndbeslut om att ta fram handlingsplan för ökat resultat i skolan och
uppdrag från motionen ”En jämlik skola där alla lyckas” är tillräckliga för att arbeta vidare
med utifrån frågeställningarna i motionen.
Utbildningsnämnden behandlade ärendet vid sammanträde den 19 september 2018, § 60
och föreslår att motionen ska avslås. Nämnden anser, i likhet med barn- och
ungdomsnämnden, att det inte finns något ytterligare behov av uppdrag i detta hänseende.
De uppdrag som nämnden fått genom till exempel flerårsstrategin, nämndbeslut och uppdrag
från motionen ”En jämlik skola där alla lyckas” är tillräckliga för att arbeta vidare med utifrån
frågeställningarna i motionen.
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Kommunledningskontoret anser att frågorna som lyfts i motionen är viktiga. Berörda
nämnder uppger dock att de redan i dagsläget har god kunskap om vilka resurser och
arbetsformer som krävs för att uppnå motionens intentioner.
Kommunledningskontoret gör därmed bedömningen att motionen bör avslås.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2018, § 199.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen avslås.
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§ 204 2018.669 KS

Drift av Nolhaga slott 2019
Ärendebeskrivning
Sedan 2005 har Nolhaga slott hyrts ut till en extern entreprenör och som därmed styrt frågan
om vilket verksamhetsutbud som erbjudits. Under perioden oktober 2005 till april 2014 stod
Hotell Riverton för huvudmannaskapet. Därefter tog ”Mat i kvarteret Norden” (Ulrik Lindelöv)
över driften. I juni 2018 sades avtalet upp och upphör formellt den 31 mars 2019.
Allmänhetens tillgång till slottet har under dessa år varit begränsad då Nolhaga slott till stor
del endast varit tillgänglig genom beställda arrangemang för slutna sällskap.
Beredning
Arbetsutskottet har den 7 november 2018, § 200 beslutat att hänskjuta ärendet till
kommunstyrelsen för beslut.
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 8 november 2018 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Då det senaste avtalet kommer att avslutas skapas en möjlighet att under 400 års jubiléet
2019 öppna upp Nolhaga slotts tre våningsplan, vilket kan innebära en ökad tillgänglighet för
allmänheten.
Ett förberedande arbete inom kommunen har startat med målsättningen att skapa delaktighet
i slottets utbud genom deltagande från Alingsås kommuns förvaltningsorganisation,
näringslivet samt föreningsliv.
Våning 1: Entré och restaurang/café/turistinformation
Våning 2: Utställning och arrangemang i samverkan med kultur- och fritidsnämnden och
föreningar
Våning 3: Konferens och kontor för nya företagare/ max 12 mån i samverkan med
näringslivsenheten
Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen godkänner att kommunledningskontoret i samverkan med kultur- och
fritidsnämnden ansvarar för verksamheten i Nolhaga slott under 2019.
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Beslut
KS § 204, forts 2018.669 KS
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen godkänner att kommunledningskontoret i samverkan med kultur- och
fritidsnämnden ansvarar för verksamheten i Nolhaga slott under 2019.
Expedieras till
KFN, Näringslivsenheten, KLK- ekonomiavdelningen
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§ 205 2016.207 KS

Rivning av förråds- och garagebyggnader i Nolhagaparken
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen fattade den 7 mars 2016, § 38 beslut om serveringsverksamhet, ny
målbild samt driftbidrag för Nolhaga slott. I samband med ärendet fick
kommunledningskontoret i uppdrag att utreda möjligheten att sluta avtal med den nybildade
intresseföreningen i Nolhaga avseende verksamhet i såväl park som i slottet. Möten med
föreningen genomfördes men man kom inte fram till en överenskommelse.
Kommunstyrelsen beslutade den 3 april 2017, § 69 att låta ärendet utgå. Därefter har inga
åtgärder vidtagits. Detta innebär att rivning av förråds – och garagebyggnaderna i Nolhaga ej
verkställts.
Beredning
Arbetsutskottet har den 7 november 2018, § 201 beslutat att hänskjuta ärendet till
kommunstyrelsen för beslut.
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 8 november 2018 framfört följande samt lämnat
förslag till beslut:
Under perioden har området inklusive nämnda byggnader blivit föremål för diskussion
gällande föreningsverksamhet. Frågeställningarna i ärendet beträffande förråds- och
garagebyggnaderna i Nolhagapark är därmed inte relevanta i dagsläget. Rubricerade ärende
bör därför avslutas.
Diskussion förs exempelvis med musikgrupper som förlorat lokaler i Kabomhuset, samt med
kultur- och fritidsförvaltningen om framtida lokalbehov i området. Från årsskiftet 2018/2019
kommer byggnaden Fiskevillan ej inneha hyresgäst (tidigare var kultur- och fritidsnämnden
hyresgäster), och denna byggnad kan då eventuellt efter viss anpassning bli föremål för till
exempel föreningsverksamhet i någon form.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Ärendet beträffande förråds- och garagebyggnaderna i Nolhagaparken avslutas med
hänvisning till kommunledningskontorets yttrande.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Ärendet beträffande förråds- och garagebyggnaderna i Nolhagaparken avslutas med
hänvisning till kommunledningskontorets yttrande.
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§ 206 2017.187 KS

Principiell fråga från barn- och ungdomsnämnden angående
olycksfallsförsäkring på fritid
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden har den 21 februari 2017, § 18, överlämnat fråga till
kommunstyrelsen om vilken nämnd det är som kan fatta beslut om olycksfallsförsäkring för
barn och elever på fritiden till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 augusti 2017 att återremittera ärendet till
kommunledningskontoret för att svara på frågan om det är kommunstyrelsen eller barn- och
ungdomsnämnden som har rätt att besluta om olycksfallsförsäkring för barn och elever på
fritiden.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 30 oktober 2018 lämnat följande yttrande:
I 3 kap. 9 § kommunallagen framgår att frågor av principiell karaktär ska besvaras av
kommunfullmäktige. Frågan om olycksfallsförsäkring för barn och elever på fritiden berör
åtminstone barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden, förmodligen också kulturoch fritidsnämnden. En fråga som berör flera nämnder genererar en fråga av principiell
karaktär. Således är det kommunfullmäktige som kan fatta beslut i frågan.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2018, § 202.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Beslut om införande av olycksfallsförsäkring på fritiden för barn och elever berör flera
nämnder, därför kan endast kommunfullmäktige fatta beslut i frågan.
Expedieras till
BUN, KFN, UN
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§ 207 2018.131 KS

Månadsrapport finanshantering 2018
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog den 13 november 2017, § 193, tillämpningsanvisningar till
Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern. Tillämpningsanvisningarna fastställer att det
ska lämnas månadsrapportering, vilken ska innehålla basfakta för upp- och utlåning,
likviditetshantering samt placeringar som visar att finansverksamheten bedrivs inom de
ramar för risktagande som är specificerade i Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 10 oktober 2018 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har sammanställt en månadsrapport för september månad som
innehåller en sammanställning över beviljade beloppsgränser och nuvarande saldon för de
kommunala bolagen. Kommunens finansiella rådgivare har sammanställt två rapporter, en
för skuldhanteringen och en för överskottslikviditetsportföljen.
Kommunens skuldhantering ligger inom de gränsvärden som fastställs i Finansriktlinjer för
Alingsås kommunkoncern. Innehaven i överskottslikviditetsportföljen ligger inom de
gränsvärden som fastställs i Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2018, § 203.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporteringen.
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§ 208 2018.275 KS

Månadsuppföljning kommunstyrelsen 2018
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen avlämnar varje månad en uppföljning av det ekonomiska läget inom
kommunstyrelsens verksamheter. Vidare lämnas en prognos för resterande del av året.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 8 november 2018 lämnat följande yttrande:
Kommunstyrelsens verksamhet visar under årets nio första månader upp ett positivt resultat i
förhållande till budget om + 12,2 mnkr. Resultatet är något sämre än det redovisade
resultatet i delårsbokslutet, vilket främst beror på att de anställda arbetat in mer semester
och således påverkat en minskad semesterlöneskuld.

Jämfört med tidigare år förbrukas en mindre del av budgeten under samma period. Den
främsta förklaringen till skillnaden är att tillfälliga projektmedel ej nyttjas fullt ut samt ett
överskott på posten personalkostnader vilket förklaras av vakanata tjänster. En del vakanta
tjänster behöver kortsiktigt ersättas externt vilket ökar kostnaderna under köp av tjänster.

Det positiva resultatet per september väntas under resterande del av året minska. De
främsta förklaringarna är minskad semesterlöneskuld, utbetalning av bidrag,
trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Sollebrunn samt kostnader för hemsideprojekt. Även
kostnader för val 2018 och nyrekryteringar väntas leda till något mindre överskott.

Prognosen per helår uppgår till + 6,6 mnkr. I delårsbokslutet lämnades en prognos
motsvarande + 7,8 mnkr. Den minskade prognosen förklaras av att kommunstyrelsen beviljat
bidragsansökningar samt att kostnader för externa konsulter kopplat till bygglovshanteringen
väntas under resterande del av året.

Det finns ett antal osäkerhetsfaktorer kopplat till prognosen som kan innebära att överskottet
ökar. I prognosen inkluderas att medel avsatta för trafiksäkerhetshöjande åtgärder i
Sollebrunn, hemsideprojektet samt utbetalning av bidrag till Stora Mellby Sportklubb nyttjas
innevarande år. Kommunledningskontoret arbetar för att avsedda projekt genomförs och
avvaktar att föreningen ska leva upp till sina åtaganden innan medel betalas ut.
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Prognosen inkluderar inte den reglering av IT-verksamhetens överskott som gjorts mot
förvaltningarna motsvarande 3,8 mnkr per den sista oktober 2018. Exkluderas överskottet
inom IT-verksamheten uppgår kommunstyrelsens prognos till + 2,6 mnkr. Regleringen
kommer i oktoberprognosen att räknas med.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2018, § 204.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsens månadsuppföljning till och med september och prognos om + 6,6 mnkr
godkänns.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

42

Kommunstyrelsen
Protokoll
2018-11-12

§ 209 2018.113 KS

Månadsuppföljning 2018 Alingsås kommun, driftekonomi, september
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 14 juni 2017 § 143 att anta den
politiska handlingsplanen Effekt. Under beslutspunkt 1 fick kommunstyrelsen i uppdrag att
införa obligatoriska månadsuppföljningar av ekonomin med start i maj 2017.
Kommunledningskontoret sammanställer uppföljningen till och med september för
nämnderna i denna skrivelse.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 30 oktober 2018 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit del av nämndernas prognoser och underlag. Nämnderna
prognostiserar för bokslutsperioden ett samlat underskott om - 0,5 mnkr. Avvikelsen kan
ställas i relation till nämndernas totala budgetram på 2 128 mnkr, vilket visar på en marginell
avvikelse. Jämförs den samlade prognosen i september med prognosen i delårsbokslutet är
det en försämring om - 0,7 mnkr. Negativ budgetavvikelse återfinns i synnerhet inom vårdoch äldreomsorgsnämnden.
Vård- och äldreomsorgsnämndens negativa prognos förklaras av nämnden dels beroende på
ökat antal hemtjänsttimmar och dels av poster kopplade till funktionshinderverksamheten. Av
det prognosticerade underskottet hos nämnden om - 12,5 mnkr utgörs - 8,5 mnkr av
kostnader kopplade till funktionsstöd.
Kommunledningskontoret konstaterar att nämndernas prognoser generellt indikerar god
budgetföljsamhet. Det är enbart en av kommunens tio nämnder som prognosticerar ett större
underskott. Ytterligare en nämnd prognosticerar en mindre avvikelse, tre ett resultat i nivå
med budget och fem nämnder tror sig redovisa ett överskott vid årets slut.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2018, § 205.
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Beslut
KS § 209, forts 2018.113 KS
Kommunstyrelsens beslut:
1. Driftuppföljning för september och prognos om - 0,7 mnkr för kommunens nämnder
godkänns.
2. Vid prognosticerat underskott ska handlingsplan beslutas av nämnd och ställas till
kommunstyrelsen.
3. För septemberprognosen innefattar detta vård- och äldreomsorgsnämnden och tekniska
nämnden.
Expedieras till
Samtliga nämnder
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§ 210 2018.437 KS

Återkoppling av uppdrag - en jämlik skola där alla lyckas
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 3 maj 2018, § 103 att bevilja motionen ”En jämlik skola
där alla lyckas”. I och med att motionen bifölls gavs följande uppdrag:
Barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden får i uppdrag att i samråd med
kommunstyrelsen ta fram en rapport med analyser kring orsakerna bakom de ojämlika
resultaten i skolan.
Barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden får i uppdrag att i samråd med
kommunstyrelsen ta fram ett förslag på åtgärdprogram för en jämlik skola där alla lyckas.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 31 oktober 2018 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har samordnat arbetet med uppdragen eftersom nämnderna
uppdrogs att i samråd med kommunstyrelsen ta fram rapport, analyser och åtgärdsprogram.
Barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden har tagit fram underlag som remissvar
både till motionen En jämlik skola där alla lyckas (dnr 2017.399 KS) och till motionen
Kunskap i ett globaliserat informationssamhälle (dnr 2018.214 KS). Båda motionerna berör
områden som förvaltningarna arbetar med kontinuerligt.
Regeringen har i augusti i år beslutat om nationella målsättningar för höjda kunskapsresultat,
förbättrad kvalitet i undervisningen samt en ökad likvärdighet i det svenska skolväsendet.
Målsättningarna har tagits fram utifrån Skolkommissionens förslag. De nationella
målsättningarna bör vara utgångspunkt för samtliga huvudmän inom skolväsendet i det
systematiska arbetet med att förbättra och utveckla den svenska skolan. Det pågår nu ett
arbete med att utveckla och förankra delmål till de nationella målen. Delmålen ska vara
redovisade senast den 15 december 2018 till regeringen.
De nationella målsättningarna medför att det systematiska kvalitetsarbetet i kommunerna
kommer att behöva revideras. Målsättningarna kommer påverka bland annat uppdrag och
åtaganden i kommande flerårsstrategier i Alingsås kommun. För att kunna arbeta långsiktigt
och likvärdigt i enlighet med regeringens beslut är det barn- och ungdomsförvaltningens,
utbildningsförvaltningens och kommunledningskontorets bedömning att uppdraget med att ta
fram en rapport och ett åtgärdsprogram bör avvakta delmålen i de nationella
målsättningarna. Rapport, analys och åtgärdsprogram kan då ta sitt avstamp i delmålen och
blir på så sätt lättare att arbeta med och följa upp över tid. Arbetet med uppdragen i motionen
En jämlik skola där alla lyckas kan då påbörjas först i början av januari 2019.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2018, § 206.
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Beslut
KS § 210, forts 2018.437 KS
Kommunstyrelsens beslut:
Rapport med analyser kring orsaker bakom de ojämlika skolresultaten och ett
åtgärdsprogram för en jämlik skola där alla lyckas kommer att redovisas under 2019.
Expedieras till
BUN, UN
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§ 211 2018.672 KS

Handlingsplan för att efterleva de av fullmäktige beslutade ramarna 2019
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 31 oktober 2018 i samband med
kommunens delårsbokslut att kommunens nämnder ges i uppdrag att omgående besluta om
handlingsplaner med syfte att påbörja omställningsarbetet för att efterleva de av fullmäktige
beslutade ramarna 2019.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 6 november 2018 lämnat följande yttrande:
I kommunens delårsbokslut analyseras kommunens ekonomiska ställning. Det konstateras
att nämndernas prognoser generellt indikerar god budgetföljsamhet. Det är enbart en av
kommunens tio nämnder som prognostiserar ett större underskott. Samtidigt står den
skattefinansierade verksamheten inför stora utmaningar.
I delårsbokslutet framförs äskanden från nämnderna om ca 140 mnkr 2019 (utöver redan
beslutad uppräkning). I analysen till delårsbokslutet finns att läsa att det ekonomiskt rör sig
om sådan omfattning att det inte är möjligt att tillgodose framförda äskanden utan
intäktsökningar. Med denna bakgrund gjordes bedömningen att framförda behov om ca 140
mnkr 2019 ska följas av att nämnderna ges i uppdrag att omgående ta beslut om
handlingsplaner. Handlingsplanernas syfte ska vara att efterleva de av fullmäktige beslutade
ramarna. Verksamheterna behöver redan innevarande år påbörja omställningen.
Kommunstyrelsen framförde ett samlat äskande om 10 mnkr 2019, där 8,5 mnkr avsåg
kommunövergripande kvalitetsförbättringar i form av:
Heltidsresa. 5,0 mnkr.
Förmånsportal. 2,5 mnkr.
Jämställda löner. 1,0 mnkr.
Dessa kommunövergripande kvalitetsförbättringar ställdes till budgetberedningen att fritt
prioritera inom. Av kommunstyrelsens delår (där äskandet sker) framgår att verksamheten på
kort sikt inte ges några direkta konsekvenser om medel inte tilldelas, även om det på lång
sikt ökar kommunens attraktionskraft som arbetsgivare. Ovanstående poster bortprioriteras i
denna handlingsplan.
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KS § 211, forts 2018.672 KS
Återstående äskande avsåg:
Ny politisk organisation, utökat antal förvaltningschefer. 1,5 mnkr.
Kommunfullmäktige har under 2018 beslutat om ny politisk organisation inför nästa
mandatperiod. Detta medför att antalet förvaltningschefer utökas med ytterligare en.
Kommunstyrelsens lönekostnad utökas med motsvarande. Denna tjänst är tillsatt och
kommer fortsatt att verkställas. För att hantera den ökade kostnaden, utan att medel tillförs,
ser kommunledningskontoret att följande åtgärder behöver vidtas:
Vakant tjänst 1 ersätts ej.
Vakant tjänst 2 ersätts ej.
Kommunledningskontoret har under 2018 haft en personalomsättning där nya tjänster inte
tillsatts i samma takt som tjänster avslutats. Detta har medfört att det finns ett antal vakanta
tjänster. Genom att minska grundbemanningen med två tjänster kan en ny förvaltningschef
täckas inom ram. Vilket skulle påverka kommunledningskontorets möjligheter att fullfölja sitt
uppdrag effektivt.
I sammanhanget bör nämnas att det sedan tidigare skett relativt stora nedskärningar av
kommunstyrelsens budget, vilket förhandleder att ett arbete kring att hantera detta pågår.
Sammantaget kommer, om besparingen kvarstår och förvaltningschef ska täckas inom ram,
kommunstyrelsens grundbemanning att minska med ett flertal tjänster.
Kommunledningskontoret fortsätter arbetet med att anpassa kontoret efter givna
förutsättningar.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2018, § 207.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Handlingsplan för att efterleva de av fullmäktige beslutade ramarna 2019 godkänns.
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§ 212 2018.332 KS

Sammanslagning av Anten-Mjörnkommittén och Säveåns vattenråd samt
framtida vattenråd
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2017, § 59, att miljöskyddsnämnden skall
samordna och driva kommunens arbete med vattenvårdsfrågor i enlighet med EU:s
vattendirektiv. Miljöskyddsnämndens reglemente 3 § kompletteras med detta.
Kommunfullmäktige beslutade även att Alingsås kommuns arbete med AntenMjörnkommittén fortgår till dess att ett väl fungerande vattenvårdsarbete är etablerat i
Säveåns vattenråd. Vidare beslutade kommunfullmäktige att en ökad samverkan ska
eftersträvas inom Säveåns vattenråd, men också med andra externa aktörer som krävs för
en god resultatuppfyllelse i arbetet med vattenfrågorna.
Kommunstyrelsen beslutade den 6 mars 2017, § 47, att ge kommunledningskontoret i
uppdrag att initiera dialog med övriga medlemskommuner inom Säveåns vattenråd i syfte att
öka samverkan.
En arbetsgrupp med förtroendevalda och tjänstemän har tillsatts för att diskutera hur
sammanslagningen av Anten-Mjörnkommittén och Säveåns vattenråd skulle kunna
genomföras. Arbetsgruppen ansåg att ett fungerande och effektivt vattenrådsarbete inom
Säveåns vattenråd kunde uppnås genom att en budget avsätts utöver det årliga
samverkansbidraget som vattenrådet från Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt.
Förslaget är att kommunerna inom Säveåns avrinningsområde årligen finansierar
vattenrådets verksamhet med två kronor per invånare inom avrinningsområdet.
En ny arbetsordning för Säveåns vattenråd har därför utarbetats för att inkludera
sammanslagningen och den nya budgeten för Säveåns vattenråd. Efter beslut om
finansiering från samtliga kommuner kommer arbetsordningen att beslutas av Säveåns
vattenråd.
Beredning
Arbetsutskottet har den 7 november 2018, § 208 beslutat att hänskjuta ärendet till
kommunstyrelsen.
Kommunledningskontoret har den 7 november 2018 lämnat följande yttrande samt förslag till
beslut:
Kommunledningskontoret anser att föreslagen sammanslagning av Anten-Mjörnkommittén
och Säveåns vattenråd ligger i linje med tidigare beslut i kommunfullmäktige och i
kommunstyrelsen.
Kommunledningskontoret anser vidare att det är kommunstyrelsen som ska finansiera
Säveåns vattenråd då kommunstyrelsen enligt sitt reglemente har det övergripande ansvaret
för bland annat planering och användning av mark och vatten samt utveckling av strategiskt
viktiga områden och även det övergripande strategiska ansvaret för miljö- och klimatarbete.
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KS § 212, forts 2018.332 KS
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner den bifogade
arbetsordningen för Säveåns vattenråd. Arbetsordningen tydliggör bland annat ändamålet,
uppgifterna och finansieringen av Säveåns vattenråd. I arbetsordningen framgår att från och
med den 1 januari 2019 ingår det arbete som tidigare bedrevs av Anten-Mjörnkommittén i
vattenrådets verksamhet.
Den föreslagna sammanslagningen av Anten-Mjörnkommittén och Säveåns vattenråd
innebär, i linje med kommunfullmäktiges tidigare beslut, att Alingsås kommuns arbete med
Anten-Mjörnkommittén nu kan avslutas. Kommunledningskontoret föreslår därför att Alingsås
kommuns arbete med Anten-Mjörnkommittén avslutas den 31 december 2018 då denna slås
samman med Säveåns vattenråd.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
1. Kommunstyrelsen beslutar att årligen finansiera Säveåns vattenråd med två kronor per
invånare inom Säveåns avrinningsområde. Finansiering ska ske inom kommunstyrelsens
tilldelade ram.
2. Arbetsordning för Säveåns vattenråd godkänns.
3. Alingsås kommuns arbete med Anten-Mjörnkommittén avslutas den 31 december 2018.
Expedieras till
Miljöskyddsnämnden och Säveåns vattenråd
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§ 213 2018.632 KS

Samråd - Detaljplan för Alingsås, skola vid Säterigatan
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 24 september 2018 § 149 att ”detaljplan för Alingsås,
Skola vid Säterigatan” går ut på samråd under perioden den 11 oktober till 31 oktober 2018.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra om- och tillbyggnation av befintliga lokaler på
Noltorpsskolan och ersätta tillfälliga paviljonger för att klara ökat antal elever. Planen ska
också möjliggöra byggnation av en ny idrottshall för skolan och säkra en gångstig för
allmänhetens tillgänglighet till Mjörn.
Detaljplanen stämmer överens med översiktsplanen.
Detaljplaneprocessen sker genom standardförfarande.
Kommunledningskontoret är representerat i plangruppen som varit med och utformat
detaljplaneförslaget.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 31 oktober 2018 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret ser positivt på planförslaget då det syftar till att klara av kommande
behov av skolplatser.
Kommunen arrenderar idag ut en del av planområdet. Detta avtal behöver justeras i
samband med att detaljplanen vinner laga kraft.
Ett exploateringsavtal ska vara undertecknat innan detaljplanen antas. Avtalet ska reglera
marköverlåtelse och de kostnader som uppstår i samband med genomförandet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2018, § 209.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt eget samrådsyttrande.
Expedieras till
SBN
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§ 214 2018.574 KS

Samråd - Detaljplan för Alingsås, kontor vid Västra Långgatan 11 (Hinden
7)
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har den 24 september 2018 beslutat att ”Detaljplan för Alingsås
Kontor vid Västra Långgatan 11 (Hinden 7) ska gå ut på samråd under perioden 5 oktober till
10 november.
Detaljplanens syfte är att tillskapa ca 110 arbetsplatser i en kontorsbyggnad i centralt läge.
Planområdet används idag till största delen för parkering.
Detaljplaneförslaget överensstämmer med översiktsplanen.
Detaljplaneläggningen sker med standardförfarande.
Kommunledningskontoret är representerat i den plangrupp som varit med och tagit fram
förslaget.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 31 oktober 2018 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret ställer sig positiva till detaljplaneförslaget.
Kommunen arrenderar idag marken för pendelparking och detta kommer att upphöra i
samband med att detaljplanen vinner laga kraft och ska genomföras.
Ett marköverlåtelseavtal ska vara undertecknat innan antagande.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2018, § 210.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt eget samrådsyttrande.
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Anteckning
Simon Waern (S), Anita Hedén Unosson (S) Birgitta Larsson (S) och Björn Wallin
Salthammer (S) lämnar följande protokollsanteckning:
Socialdemokraterna vill med denna anteckning framhålla problematiken med att ytterligare
pendelparkeringsplatser i och med den föreslagna byggnationen borttas. Behovet av
varsamma förtätningar i Alingsås stad med ytterligare bostäder och kontor är stort och det är
därför givetvis mycket positivt att föreliggande projekt nu får grönt ljus. Behovet av
parkeringar i anslutning till stationsområdet är emellertid också stort och måste tillgodoses
även framöver.
Detta aktualiserar återigen behovet av att ta ett helhetsgrepp kring hela stationsområdet. Det
behövs en ordentlig översyn av området, såväl norr som söder om järnvägen. I en eventuell
översyn av området skulle man bland annat kunna utreda möjligheten att flytta den befintliga
bussterminalen närmre pendelstationen, exempelvis till södra sidan av järnvägen. Vidare
skulle man kunna utreda möjligheten att bygga ett eller flera större parkeringshus på södra
sidan i syfte att tillskapa fler parkeringar för tåg- och bussresenärer. Om ytterligare
parkeringsplatser tillkommer, förslagsvis genom uppförandet av nämnda parkeringshus,
samt om bussterminalen omlokaliseras, så frigörs därtill den befintliga stora
parkeringsplatsen Albano som ett möjligt utvecklingsområde i direkt anslutning till
stadskärnan. För ett sådant centralt område finns det otaliga möjligheter.
Verksamhetslokaler, handel, kontor och till och med bostäder.
Expedieras till
SBN
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§ 215 2018.650 KS

Vigselförrättare 2019-2022
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har i skrivelse den 27 september 2018 till samtliga kommuner i Västra
Götalands län anhållit om uppgift över vilka personer som kommunen vill ska förordnas
under mandatperioden den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2022.
I enlighet med den ändring av 4 kap. 4 § äktenskapsbalken som trädde ikraft den 1 maj 2009
ska Länsstyrelsen pröva att den person som ska förordnas som vigselförrättare ha de
kunskaper och de kvalifikationer i övrigt som behövs för uppdraget.
Tidigare har kommunfullmäktige i Alingsås varit den instans som har skickat förslag till
länsstyrelsen men dessa förslag kommer i fortsättningen att hanteras av kommunstyrelsen.
Förslaget från Alingsås innehåller 2 personer som varit förordnade under mandatperioden
2015-2018:
Lennart Allbro och Viveka Nordström.
Utöver dessa tillkommer ett förslag på 3 nya vigselförrättare:
Susanna Nerell, Daniel Filipsson (i egenskap av uppdrag som kommunstyrelsens
ordförande) och Christina Falk (kommunledningssekreterare, under kontorstid).
Kommunen anser att dessa personer besitter de kvalifikationer och personliga egenskaper
som uppdraget kräver.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Alingsås kommun föreslår att följande personer förordnas som borgerliga vigselförrättare för
mandatperioden 2019-2022:
Lennart Allbro
Viveka Nordström
Susanna Nerell
Daniel Filipsson
Christina Falk
Expedieras till
Lst VG, Klk-lön, Klk-kansli
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§ 216

Meddelanden
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 18:37 Budgetförutsättningar för åren 20182021.
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 18:39 Uppsägning på grund av personliga
skäl, sjukdom, Arbetsdomstolens dom 2018 nr 56.
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 18:40 Överenskommelse träffad med samtliga
fackliga organisationer om vissa om sommartid/vintertid.
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 18:45 Värdesäkring av ersättning som betalas
till lärare, skolledare och syofunktionär som inte har fått försäkringsskydd enligt AGS-KL.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges Kommuner och Landsting –
Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020.
Västra Götalandsregionen, styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus – Utdrag ur,
§ 87, protokoll från den 25 oktober 2018 – Inhyrning i nya lokaler för ambulansverksamhet i
Alingsås.
Socialnämnden – Utdrag ur, § 83, protokoll från den 28 augusti 2018 – Komplettering av
överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och
personer med missbruk att även innefatta personer med spelmissbruk.
Tekniska nämnden – Utdrag ur, § 72, protokoll från den 23 oktober 2018 – Framtida
organisation.
Samhällsbyggnadsnämnden – Ordförandebeslut den 24 oktober 2018, framtida organisation.
Alingsås Energi Nät AB – Protokoll från den 25 september 2018.
Alingsås Energi AB – Protokoll från den 25 september 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott – Protokoll från den 7 november 2018.
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Anmälan av delegeringsbeslut
Anmälan är en redovisning av beslut fattade enligt kommunstyrelsens delegationsordning,
vilken innebär att viss beslutanderätt överlåts till ordförande, vice ordförande,
kommunstyrelsens arbetsutskott och enskilda kommunala tjänstemän.
2018.019, -041
005
Tf kommundirektör – Uppdatering av attestlista för kommunledningskontoret.
2018.019, -042
005
Tf kommundirektör – Ärendehandbok för kommunledningskontoret.
2018.019, -043
005
Tf kommundirektör – Förfrågan om upplåtelse av mark fastighet Västerbodarna 1:375,
undertecknat avtal med SK Mjörn.
2018.096, -008
005
Enhetschefen för enheten juridik, kansli och upphandling –
7.2 Tilldelningsbeslut i upphandling av kärnsystem inom ramen för programmet 7.3
Framtidens vårdinformationsmiljö, miljötekniska konsulter och konsult för tjänsteområde
vibrationsmätning.
7.5 Utfärdande av fullmakt till VGR och AB Alingsåshem samt utfärdande av
rättegångsfullmakt.
2018.096, -009
005
Enhetschefen för enheten juridik, kansli och upphandling –
1.7 Avslag på utlämnande av allmänna handlingar.
2018.096, -010
005
Enhetschefen för enheten juridik, kansli och upphandling –
7.3 Avslutande av upphandlingar som administrerats av upphandlingsenheten genom
tecknande av ramavtal, avtal eller beställningsbekräftelser.
2018.021, -013
005
Kommunstyrelsens ordförande, ärende av brådskande karaktär – Medborgarlöfte mellan
Lokalpolisområde Alingsås och Alingsås kommun.
2018.021, -015
005
Kommunstyrelsens ordförande, ärende av brådskande karaktär – Anställning av Maria
Standar som kommundirektör och chef för kommunledningskontoret.
2018.019, -044
005
Tf kommundirektör – Undertecknande av arrendeavtal avseende nyttjande av del av Tuvebo
1:42 för bågskytteverksamhet med arrendetid om tre (3) år.
2018.019, -045
005
Tf kommundirektör – Godkännande av överlåtelse av arrendeavtal för del av Bälinge 1:6.
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 217, forts
Anmälan av delegeringsbeslut, forts
2018.019, -047
005
Tf kommundirektör – Uppdatering av attestlista för kommunledningskontoret.
2018.019, -048
005
Tf kommundirektör – Uppdatering av attestlista för kommunledningskontoret.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

