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§ 218
§ 219
§ 220
§ 221
§ 222
§ 223
§ 224
§ 225
§ 226
§ 227
§ 228
§ 229
§ 230

Information och överläggningar
Flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun
Bredbandsstrategi
Ansökan ingar om medel från det tillfälliga statsbidraget avseende
ensamkommande i Alingsås kommun
Delårsrapport 2018 Tolkförmedling Väst
Smartare bemanning
Svar på förslag till kommunstyrelsen - Kommunens lantbrukare och
livsmedelsproducenter, samverkan - Anna Hansson (MP)
Redovisning av politiskt initierade förslag till kommunstyrelsen 2018
Månadsuppföljning kommunstyrelsen 2018
Månadsrapport finanshantering 2018, oktober
Förslag till riktlinjer för exploateringsavtal i Alingsås kommun
Verksamhetsplan och budget 2019 för det gemensamma folkhälsoarbetet
Meddelanden
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§ 218

Information och överläggningar
Ärendebeskrivning
A/ Flerårsstrategi 2019-2021
B/ Kommundirektörens information
-säkerhetspolicy – målsättning, ansvar
-systematiskt säkerhetsarbete
-digitalisering - status
-pågående processer
C/ GR-information och övrig information
-GR-styrgrupp för social välfärd
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§ 219 2018.186 KS

Flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Ärendet Flerårsstrategi för Alingsås kommun 2019-2021 innehåller:
• Politisk avsiktsförklaring
• Prioriterade mål med indikatorer
• Nämndernas huvuduppdrag
• Finansiella mål för avgifts- och skattefinansierad verksamhet
• Resultatbudget
• Balansbudget
• Kassaflödesbudget
• Investeringsbudget 2019-2023
• Investeringsfördelning till kommunens nämnder 2019-2023
• Driftbudget 2019 med plan för 2020-2021.
• Tillväxtprogram 2019-2028
• Ekonomistyrprinciper för Alingsås kommun
Utgångspunkten för Flerårsstrategi 2019-2021 är Flerårsstrategi 2018-2020 som
kommunfullmäktige tog beslut om den 13 december 2017, § 251.
Kommunfullmäktige har den 21 november 2018, § 196 fastställt skattesatsen till oförändrat
21:36.
Flerårsstrategiberedning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har rollen att vara flerårsstrategiberedning. Delårsrapport
per den 31 augusti för Alingsås kommun är tillsammans med delårsrapporterna från
nämnderna underlag för flerårsstrategiberedningen. De framställningar som nämnderna
lämnat i sina delårsrapporter har prövats av arbetsutskottet.
Arbetsutskottet har också beaktat följande beslut:
2018.309 KS beslut i kommunfullmäktige § 115 om budget 2019 samt ramar 2020-2021 för
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund. Ärendet är beaktat. Alingsås kommuns del
av bidraget uppgår till 42 396 tkr år 2019, 43 836 tkr år 2020 samt 45 193 tkr år 2021.
2018.303 KS beslut i kommunstyrelsen § 93 avseende att samla kommunens stödfunktioner.
Ärendet är beaktat. Ramjustering sker när uppdraget är utfört.
2018.026 KS beslut i kommunstyrelsen § 7 avseende bidrag till Framtidsveckan. Ärendet är
beaktat. Medel om maximalt 250 tkr per år avsätts hos kommunstyrelsen och täcks inom
ram.
2016.615 KS beslut i kommunfullmäktige § 166 avseende svar på motion om friluftskommun.
Ärendet är beaktat. Kostnader för föreslagna åtgärder täcks inom ram.
2018.013 KS beslut i kommunfullmäktige § 151 avseende handlingsplan för förorenad mark.
Ärendet är beaktat. Medel för utredningar avsätts hos kommunstyrelsen.
2018.378 KS beslut i kommunfullmäktige § 163 avseende god vattenstatus. Ärendet är
beaktat. Kostnader för föreslagna åtgärder täcks inom ram.
2018.407 KS beslut i kommunstyrelsen § 148 avseende Goda livsvillkor i hela Alingsås.
Ärendet är beaktat. Kostnader för föreslagna åtgärder täcks inom ram.
2018.085 KS § 56 beslut i kommunfullmäktige avseende utvecklingsbidrag till Universeum.
Ärendet är beaktat. Medel om 250 tkr avsätts tillfälligt år 2019 under finansieringen.
Justerandes sign
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Flerårsstrategiberedning, forts
2017.785 KS beslut i kommunstyrelsen § 101 avseende äskande av medel för Järtas park.
Ärendet är beaktat. Investeringsmedel samt driftmedel omfattas av
samhällsbyggnadsnämndens erhållna drift- samt investeringsbugdet.
2017.741 KS beslut i kommunfullmäktige § 146 avseende kommunala naturreservat. Ärendet
är beaktat. Medel avsätts tillfälligt år 2019 hos miljöskyddsnämnden.
2017.475 KS beslut i kommunstyrelsen § 105 avseende ny- och ombyggnation av
Noltorpskolan. Ärendet är beaktat. Medel för ökad hyreskostnad tilldelas barn- och
ungdomsnämnden med helårseffekt från och med 2020.
Politisk avsiktsförklaring
Den politiska avsiktsförklaringen har uppdaterats.
Prioriterade mål och indikatorer
En översyn av de prioriterade målen samt de finansiella målen för skattefinansierad- samt
avgiftsfinansierad verksamhet har skett.
Indikatorer
En översyn av indikatorerna har gjorts. Indikatorerna är kopplade till de prioriterade målen
och syftar till att nå de politiska ambitionerna.
Finansiella mål för skattefinansierad verksamhet
Flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun innehåller finansiella mål för de
skattefinansierade verksamheterna.
Finansiella mål för avgiftsfinansierad verksamhet – Avfall och VA
Flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun innehåller finansiella mål för de
avgiftsfinansierade verksamheterna.
Ekonomistyrprinciper
Flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun innehåller ekonomistyrprinciper för Alingsås
kommun.
Nämndernas huvuduppdrag
Arbetsmarknadsenheten flyttas från socialnämnden till kultur- och utbildningsnämnden från
och med år 2019.
Övriga nämnders huvuduppdrag är oförändrade.
Budget 2019 och plan 2020-2021
Grunden är Flerårsstrategi 2018-2020 beslutad i kommunfullmäktige den 13 december, §
251.
Uppräkningsfaktorer:
Uppräkning för respektive nämnd framgår nedan:
Samtliga nämnder har erhållit en uppräkning av det permanenta kommunbidraget
motsvarande 50% av Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) daterat 2018-10-19.
Uppräkningen uppgår till 1,45% år 2019, 1,62% år 2020 samt 1,63% år 2021.
Tidigare beslutade referenskostnadsjusteringar i flerårsstrategi 2018-2020 utgår.
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Därutöver görs följande ramjusteringar för åren 2019-2021:
Vård- och omsorgsnämnden:
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 3 200 tkr avseende demensplatser på
Ginstgården.
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 5 100 tkr avseende volymökningar i
verksamheten.
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 8 000 tkr avseende nytt LSS-boende.
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 10 000 tkr avseende volymökningar inom
funktionshinderverksamheten.
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 400 tkr avseende höjd habiliteringsersättning.
Kommunbidraget sänks permanent år 2019 med 408 tkr avseende verkställd hyressänkning.
Socialnämnden:
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 1 500 tkr avseende våld i nära relationer.
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 1 000 tkr avseende familjehemsarvoden.
Beslutad besparing i flerårsstrategi 2018-2020 avseende tilldelade medel ur
innovationsfonden om 1 350 tkr år 2019 kvarstår.
Kommunbidraget sänks permanent år 2019 med 364 tkr avseende verkställd hyressänkning.
Kommunbidraget sänks permanent år 2019 med 10 340 tkr avseende flytt av
arbetsmarknadsenheten (AME).
Kultur- och utbildningsnämnden:
- Varav tidigare kultur- och fritidsnämnden:
Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2019 med 1 500 tkr avseende uppstartskostnader Nolhaga
parkbad.
Beslutad besparing i flerårsstrategi 2018-2020 avseende tilldelade medel ur
innovationsfonden om 700 tkr år 2019 kvarstår.
Kommunbidraget sänks permanent år 2019 med 1 551 tkr avseende verkställd
hyressänkning.
- Varav tidigare utbildningsnämnden:
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 3 500 tkr avseende volymökningar i
verksamheten.
Kommunbidraget sänks permanent år 2019 med 6 000 tkr avseende anpassning av
arbetsmarknadsenheten
Kommunbidraget sänks permanent år 2019 med 4 818 tkr avseende verkställd
hyressänkning.
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 10 340 tkr avseende flytt av
arbetsmanknadsenheten (AME)
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Barn- och ungdomsnämnden:
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 13 000 tkr avseende volymökningar i
verksamheten.
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 300 tkr avseende simundervisning.
Kommunbidraget sänks permanent år 2019 med 1 500 tkr avseende sänkt ersättning till
fristående skolor som en följd av genomförd hyressänkning.
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 1 000 tkr avseende förstärkt elevhälsa.
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 5 000 tkr avseende minskade barngrupper i
förskolan.
Kommunbidraget höjs permanent år 2020 med 16 000 tkr avseende hyra Noltorpskolan.
Kommunbidraget sänks permanent år 2019 med 10 587 tkr avseende verkställd
hyressänkning.
Miljöskyddsnämnden:
Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2019 med 1 000 tkr, samt 500 tkr år 2020 avseende
inventering enskilda avlopp.
Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2019 med 250 tkr avseende utredning kring inrättande av
nytt naturreservat.
Kommunbidraget sänks permanent år 2019 med 226 tkr avseende verkställd hyressänkning.
Samhällsbyggnadsnämnden:
- Varav tidigare samhällsbyggnadsnämnden:
Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2019 med 1 000 tkr samt tillfälligt år 2020 med 1 000 tkr
avseende arbetet med fördjupade översiktsplaner (FÖP).
Beslutat tillfälligt kommunbidrag om 1 000 tkr i flerårsstrategi 2018-2020 avseende
förstärkning bygglov kvarstår år 2019.
Kommunbidraget sänks permanent år 2019 med 402 tkr tkr avseende verkställd
hyressänkning.
- Varav tidigare tekniska förvaltningen
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 500 tkr avseende tillkommande driftytor för
gator, parker etc.
Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2019 med 400 tkr avseende underhåll Gräfsnäsparken.
Kommunbidraget sänks permanent år 2019 med 931 tkr avseende verkställd hyressänkning.
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Kommunstyrelsen:
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 2 000 tkr avseende stärkt ekonomistyrning.
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 1 000 tkr avseende höjt friskvårdsbidrag.
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 1 500 tkr avseende förvaltningschef.
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 6 000 tkr avseende styrning och ledning.
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 2 000 tkr avseende medel för
tillväxtprogrammets genomförande.
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 2 000 tkr avseende KS-reserv.
Beslutat permanent kommunbidrag om 1 000 tkr i flerårsstrategi 2018-2020 avseende Årets
stadskärna kvarstår år 2019.
Beslutat tillfälligt kommunbidrag kommunbidrag om 5 000 tkr år 2019 samt 1 000 tkr år 2020
i flerårsstrategi 2018-2020 avseende 400-års jubileet kvarstår.
Beslutat tillfälligt kommunbidrag om 1 000 tkr i flerårsstrategi 2018-2020 avseende EU-val
kvarstår år 2019.
Kommunbidraget sänks permanent år 2019 med 713 tkr tkr avseende verkställd
hyressänkning.
Beslutad besparing i flerårsstrategi 2018-2020 avseende tilldelade medel ur
innovationsfonden om 3 000 tkr år 2019 kvarstår.
Exploatering:
Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2019 med 100 tkr, 200 tkr år 2020 samt 200 tkr år 2021
avseende utredning av förorenade områden.
Beslutat permanent kommunbidrag om 200 tkr i flerårsstrategi 2018-2020 avseende
kontrollprogram Lycke deponin kvarstår år 2019.
Överförmyndarnämnden:
Inga förändringar.
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Sammantaget uppgår de totala kommunbidragen för respektive nämnd till:
Vård- och omsorgsnämnden: 722 332 tkr år 2019, 734 034 tkr år 2020 samt 745 998 tkr år
2021.
Socialnämnden: 211 703 tkr år 2019, 207 003 tkr år 2020 samt 210 377 tkr år 2021.
Kultur- och utbildningsnämnden: 270 300 tkr år 2019, 273 154 tkr år 2020 samt 277 607 tkr
år 2021
- Varav tidigare kultur- och fritidsnämnden: 82 506 tkr år 2019, 82 318 tkr år 2020 samt 83
660 tkr år 2021.
- Varav tidigare utbildningsnämnden: 187 794 tkr år 2019, 190 836 tkr år 2020 samt 193 947
tkr år 2021.
Barn- och ungdomsnämnden: 822 646 tkr år 2019, 849 940 tkr år 2020, samt 863 795 tkr år
2021.
Miljöskyddsnämnden: 12 531 tkr år 2019, 11 963 tkr år 2020 samt 11 650 tkr år 2021.
Samhällsbyggnadsnämnden: 54 019 tkr år 2019, 53 456 tkr år 2020 samt 53 311 tkr år 2021.
- Varav tidigare samhällsbyggnadsnämnden: 10 719 tkr år 2019, 9 861 tkr år 2020 samt 9
005 tkr år 2021.
- Varav tidigare teknisk förvaltning: 43 300 tkr år 2019, 43 595 tkr år 2020 samt 44 306 tkr år
2021.
Exploatering: 300 tkr år 2019, 403 tkr år 2020 samt 407 tkr år 2021.
Kommunstyrelsen: 95 632 tkr år 2019, 92 084 tkr år 2020 samt 92 569 tkr år 2021.
Överförmyndarnämnden: 5 466 tkr år 2019, 4 538 tkr år 2020 samt 4 612 tkr år 2021.
Totalt uppgår kommunbidragen för de skattefinansierade verksamheterna till: 2 194 928 tkr
år 2019, 2 226 575 tkr år 2020 samt 2 260 324 tkr år 2021.
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Internränta
Internräntan följer Sveriges kommuner och landstings rekommendationer enligt cirkulär
18:05 och uppgår år 2019 till 1,50 %.
Skatter och bidrag
Underlag för budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag utgår från Sveriges
kommuner och landstings cirkulär 18:37.
I likhet med år 2018 erhåller Alingsås kommun utökat statsbidrag med anledning av
flyktingmottagandet. Delar av bidraget är ett generellt bidrag som givits utifrån
befolkningsparametrar. Denna del omfattas av cirkulär 18:37 från Sveriges kommuner och
landsting. Resterande del av bidraget är ett riktat statsbidrag utifrån flyktingmottagandet.
Dessa medel omfattas ej av cirkulär 18:37 från Sveriges kommuner och landsting. För
Alingsås kommuns del uppgår det riktade statsbidraget till 10,9 mnkr år 2019, samt 6,5 mnkr
år 2020.
Pensioner
Budgetering av pensioner bygger på prognos från KPA från augusti 2018.
PO-pålägg
PO-pålägget följer Sveriges kommuner och landstings rekommendationer enligt cirkulär
18:18 för år 2019 om 39,17 % samt med ett tillägg för de fackliga företrädarna om 0,55
procentenheter. Totalt PO-pålägg är 39,72%. Rekommendationen är preliminär och fastställs
definitivt i december månad.
Marknadsmässiga räntepåslag till helägda kommunala bolag
Marknadsmässigt räntepåslag för AB Alingsås Rådhus fastställs till 0,47% för år 2019.
Marknadsmässigt räntepåslag för Alingsås Energi Nät AB fastställs till 0,17% för år 2019.
Marknadsmässigt räntepåslag för AB Alingsåshem fastställs till 0,49% för år 2019.
Marknadsmässigt räntepåslag för Fabs AB fastställs till 0,45% för år 2019.
Investeringar
Investeringsvolymen för de skattefinansierade verksamheterna uppgår till 99 845 tkr år 2019,
96 105 tkr år 2020, 116 445 tkr år 2021, 108 325 tkr år 2022 samt 281 275 år 2023.
Totalt uppgår budgeterade investeringar med anledning av Tillväxtprogrammet till 0 tkr år
2019, 0 tkr år 2020, 35 000 tkr år 2021, 25 000 tkr år 2022 samt 200 000 tkr år 2023.
Investeringsvolymen för de avgiftsfinansierade verksamheterna (Avfall & VA) uppgår till 63
050 tkr år 2019, 72 284 tkr år 2020, 88 555 tkr år 2021, 57 545 tkr år 2022 samt 23 045 tkr år
2023.
Total investeringsvolym uppgår till 162 895 tkr år 2019, 168 389 tkr år 2020, 205 000 år
2021, 165 870 tkr år 2022, samt 304 320 tkr år 2023.
Investeringar med anledning av Tillväxtprogrammet
I samband med framtagande av Flerårsstrategi 2019-2021 har Alingsås kommuns
tillväxtprogram reviderats. Detta får inverkan på investeringar i planperioden.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

13

Kommunstyrelsen
Protokoll
2018-11-26

Finansiering
Finansieringen av verksamheten framgår av sammanställningen för finansieringsenheten
samt den samlade resultat-, finansierings- och balansbudgeten.
Kommunalskatten är oförändrad och uppgår till 21,36 %.
Särskilda budgetberedningen
Kommunfullmäktiges presidium har rollen att vara budgetberedning för revisorernas budget.
Presidiet har den 17 september 2018, § 2 föreslagit att kommunfullmäktige anslår 2 080 tkr
till revisorerna för år 2019.
Särskilda budgetberedningens förslag är beaktat i beräkningen av kommunstyrelsens
kommunbidrag.
Fördelning av schablonersättning från Migrationsverket
Från och med 2019 sker en fördelning av Migrationsverkets ersättning för etableringsinsatser
och introduktion för nyanlända personer.
Fördelning av Migrationsverkets ersättning för etableringsinsatser och introduktion för
nyanlända personer fördelas enligt följande: 57,5 % (integrationsavdelningen, kultur- och
utbildningsnämnden), 20 % (skolan, barn- och ungdomsnämnden), 5 % (gymnasiet, kulturoch utbildningsnämnden), 17,5 % (SFI, kultur- och utbildningsnämnden. Fördelning ska ses
över årligen.
Redovisning av exploatering och tomtförsäljning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 28 oktober 2015 § 165 att
tomtförsäljningen skulle redovisas centralt under finansieringen.
Därefter beslutade kommunfullmäktige vid sitt sammanträde den 24 februari 2016 § 48 att
beräknat resultat från tomtförsäljningen får ianspråktas av kommunstyrelsen.
Från och med dessa beslut har tomtförsäljningen redovisats centralt under finansieringen.
Medel har vid ett par tillfällen nyttjats för åtgärder med bäring på tillväxtprogrammet.
Från och med 2019 redovisas tomtförsäljningen tillsammans med övrig
exploateringsverksamhet som är en del av kommunstyrelsen. Exploateringsverksamheten
nollbudgeteras under kommunstyrelsen med krav på tydlig särredovisning. Eventuella
överskott från tomtförsäljningen får ej täcka kommunstyrelsens ordinarie verksamhet utan får
när utrymme finns finansiera nödvändiga åtgärder för tillväxtprogrammets genomförande.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 november 2018, § 226 och lämnat förslag till
beslut om flerårsstrategi 2019-2021 i 74 punkter.
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Yrkande
Anna Hansson (MP) och Novak Vasic (MP) yrkar bifall till miljöpartiets förslag till
flerårsstrategi 2019-2021.
Simon Waern (S), Anita Hedén Unosson (S), Karin Johansson (S) och Birgitta Karlsson (S)
yrkar bifall till socialdemokraternas förslag till flerårsstrategi 2019-2021.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på de olika förslagen till flerårsstrategi och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag till flerårsstrategi 2019-2021.
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Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Flerårsstrategi för Alingsås kommun 2019-2021 med tillhörande investeringsbudget
för 2019-2023 antas.
2. Skattesatsen fastställs till 21:36.
3. Reviderade ekonomistyrprinciper antas.
4. Finansiella mål antas.
5. Tillväxtprogram 2019-2028 antas.
6. Investeringsfördelning i bilaga till Flerårsstrategi 2019-2021 godkänns.
7. Fördelning av Migrationsverkets ersättning för etableringsinsatser och introduktion för
nyanlända personer fördelas enligt följande: 57,5 % (integrationsavdelningen, kulturoch utbildningsnämnden), 20 % (skolan, barn- och ungdomsnämnden), 5 %
(gymnasiet, kultur- och utbildningsnämnden), 17,5 % (SFI, kultur- och
utbildningsnämnden. Fördelning ska ses över årligen.
8. Tomtförsäljningen redovisas från och med 2019 tillsammans med övrig
exploateringsverksamhet under kommunstyrelsen.
9. Den del i handlingsplan Effekt # 6 som rör centralisering av controllers genomförs ej.
Den redan inrättade controllerenheten under kommunstyrelsen ska fortsatt verka i
enlighet med beslutad handlingsplan Effekt.
10. Marknadsmässigt räntepåslag för AB Alingsås Rådhus fastställs till 0,47% för år
2019.
11. Marknadsmässigt räntepåslag för Alingsås Energi Nät AB fastställs till 0,17% för år
2019.
12. Marknadsmässigt räntepåslag för AB Alingsåshem fastställs till 0,49% för år 2019.
13. Marknadsmässigt räntepåslag för Fabs AB fastställs till 0,45% för år 2019.
14. Samtliga nämnder ges i uppdrag att fler personer med lönestöd ska anställas i den
kommunala organisationen samt följa upp utfallet årligen.
15. Samtliga nämnder ges i uppdrag att öka extern medfinansiering, exempelvis från EU,
om det inte medför bestående kostnader.
16. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att informera företag om upphandlingsförfarandet för
att underlätta för fler att delta i upphandlingar.
17. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa ökad tillgång på såväl bostads- som
verksamhetsmark.
18. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra en översyn av kommunala bestämmelser, i
syfte att minska regler för företagen.
19. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att undersöka hur man kan möjliggöra fler
privata initiativ till byggnation av mindre och billiga lägenheter.
20. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att inom ramen för det kommunala
uppdraget effektivisera bygglovshanteringen.
21. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att öka debiteringsgraden inom plan- och
bygglovsverksamheten för att öka självfinansieringsgraden.
22. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att säkerställa att byggherredriven
planprocess genomförs och blir effektiv.
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23. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utforma mer flexibla detaljplaner i
enlighet med tillväxtprogrammets intentioner.
24. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att öka dialogen med Västtrafik för att
undersöka möjligheterna till utökade turer med kollektivtrafiken.
25. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i dialog med exploatörer undersöka
vilka mindre bostadsprojekt på planlagd mark som finns i dag, i syfte att prioritera och
snabbehandla dem för att få fler bostäder på plats.
26. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att se över interna riktlinjer, i syfte att
bedriva en snabbare bygglovshantering.
27. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att undersöka möjligheterna för att på sikt
bygga en hållplats vid Lövekulle för pendeltåg och bussar.
28. Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att, genom aktivt
samarbete men marknadens intressenter, genomföra en snabbare och effektivare
plan- och exploateringsprocess.
29. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en utredning som ska syfta till att
finna kommunens vilja med framtiden för E20 samt Västra Stambanan.
30. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för en fortsatt utbyggnad av gång- och
cykelvägar.
31. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att via ägardirektiv till AB Alingsåshem möjliggöra
fastighetsförsäljningar för att bolaget ska kunna bygga billiga och till ytan mindre
hyreslägenheter.
32. Kultur- och utbildningsnämnden och Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB ges i
uppdrag att skyndsamt ta fram en plan för ombyggnation och eventuell tillbyggnation
av nuvarande ishall med syfte att få ytterligare en isyta.
33. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att peka ut ett antal LIS-områden för att
möjliggöra fler strandnära bostäder på landsbygden.
34. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att vidta åtgärder för att uppdatera
detaljplaner i de norra delarna av kommunen, för att öka byggtakten.
35. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att i dialog med matleverantören öka
andelen närproducerade livsmedel i kommunens välfärdsverksamheter.
36. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att ytterligare förstärka insatserna för
barn i tidiga åldrar samt barn med särskilda behov.
37. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att vidta åtgärder för att minska
arbetsbelastningen hos lärare för att frigöra mer tid för undervisning.
38. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att
inrätta en gemensam webbportal för köerna till alla kommunala skolor samt friskolor i
kommunen.
39. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att minska barngrupperna i förskolan.
40. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utvidga karriärtjänsterna för lärare
genom att inrätta ytterligare lektorstjänster.
41. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att påbörja samverkan med regionen,
universitet och högskolor samt näringslivet i syfte att utveckla samverkan och närhet
till högre utbildning samt matcha arbetskraftsefterfrågan med relevanta utbildningars
omfattning och utformning.
42. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att öka kulturutbudet i samtliga
kommundelar.
43. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att stärka och stimulera den civila
sektorn.
44. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utveckla besöksnäringen i
samverkan med näringslivet.
Justerandes sign
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45. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utveckla integrationsskapande
arbetsmetoder som kan implementeras inom flera områden samt att stärka Arena
11:s integrationsinsatser.
46. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att för framtida drift och finansiering av
idrottsanläggningar samarbeta med näringsliv och föreningsliv i syfte att skapa OPSlösningar (offentlig - privat samverkan).
47. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att analysera framtida behov av omoch tillbyggnation av Alströmergymnasiet.
48. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna för ett utökat
samarbete mellan Sollebrunns skola och Bjärkehallen, bland annat genom att se över
möjligheterna till en gemensam vaktmästartjänst.
49. Kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att vidta åtgärder
för ett nytt äldreboende i Stadsskogen med utvecklad välfärdsteknik och i privat regi.
50. Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att påbörja ett strategiskt
omställningsarbete i syfte att klara framtidens krav på verksamheten.
51. Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att renodla undersköterskeuppdraget
genom att finna möjligheter för andra yrkeskategorier att bistå verksamheten.
52. Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att äldre
som fortfarande bor hemma ska kunna äta lunch på äldreboenden i kommunen.
53. Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att fortsatt utveckla valfrihetsmodeller
inom ramen för Lagen om valfrihetssystem.
54. Socialnämnden ges i uppdrag att i samverkan med det civila samhället göra insatser
för att hindra våld i nära relationer.
55. Socialnämnden ges i uppdrag att tillsammans med kultur- och utbildningsnämnden
göra insatser för att förhindra hedersrelaterat våld.
56. Socialnämnden ges i uppdrag att vidta åtgärder för att i högre utsträckning tillgodose
kompetensförsörjningen inom den sociala verksamheten i Alingsås kommun.
57. Socialnämnden ges i uppdrag att utveckla och utöka så kallade
hemmaplanslösningar, för att undvika dyra externplaceringar i andra kommuner.
58. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att genomföra en klassning av
jordbruksmark i kommunen med första fokus på stadsnära områden.
59. Kommunstyrelsen ges tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden samt barn- och
ungdomsnämnden i uppdrag att ta fram en plan för säker och trygg skolväg.
60. Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ges i uppdrag att se över sin verksamhet ur ett
integrationsperspektiv i syfte att föreslå lämpliga insatser i kommunens samlade
integrationsarbete.
61. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att erbjuda praktikplatser och/eller
anställning inom kommunen för personer som befinner sig långt ifrån
arbetsmarknaden.
62. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag om att integrera nyanlända
tillsammans med det civila samhället och näringslivet.
63. Samtliga nämnder ges i uppdrag att aktivt verka för och genomföra flerårsstrategins
utpekade vilja.
64. Samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin centrala administration och föreslå
möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar.
65. Samtliga nämnder ges i uppdrag att stärka och utveckla demokratin och i lämpliga
former använda sig av medborgardialog.
66. Samtliga nämnder ges i uppdrag att ta fram en strategi för hur digitala lösningar
genom exempelvis artificiell intelligens kan införas i syfte att minska administrationen.
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67. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över kommunens samlade verksamhet i syfte
att finna kostnadsbesparande effektiviseringar och återkomma med förslag inför
kommande års flerårsstrategiberedning.
68. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att följa upp lönekartläggning och vid behov vidta
lämpliga åtgärder.
69. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inrätta en visselblåsarfunktion som ger anställda
och invånare möjlighet att rapportera oegentligheter utan att drabbas av negativa
konsekvenser.
70. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en gemensam värdegrund för hela
organisationen.
71. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla och förbättra styrningen i
kommunkoncernen genom att bland annat revidera styrmodellen i syfte att ha en
tydlig koppling till vision och värdegrund.
72. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med Fastighetskoncernen Alingsås
Rådhus AB verka för ökad nyproduktion av bostäder.
73. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med Fastighetskoncernen Alingsås
Rådhus AB verka för försäljning av näringslivsfastigheter i Fabs AB.
74. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med Fastighetskoncernen Alingsås
Rådhus AB göra en översyn inklusive konsekvensanalys av det kommunala
fastighetsbeståndet i syfte att uppnå en optimal förvaltningsform.
Reservation
Anna Hansson (MP) och Novak Vasic (MP) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Simon Waern (S), Anita Hedén Unosson (S), Karin Johansson (S) och Birgitta Karlsson (S)
reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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§ 220 2018.014 KS

Bredbandsstrategi
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 25:e november 2015,§ 184 att en bredbandsstrategi
skulle tas fram för Alingsås kommun. I Alingsås kommuns E-strategi antagen av
kommunfullmäktige 25:e november 2015, § 180 beskrivs att en god digital infrastruktur är
grundstommen i utvecklingen till ett väl fungerande digitalt samhälle.
Bredbandsstrategin visar hur Alingsås kommun ska nå uppsatta mål kring bredband så att
alla delar av kommunen och alla kommuninvånare ska bli inkluderade och därmed kunna dra
nytta av den digitala utvecklingen.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 7 november 2018 lämnat följande yttrande:
Behovet av en kvalitativ digital infrastruktur driver bredbandsutvecklingen både i Alingsås
och nationellt. Nedläggningen av den analoga kopparbaserade infrastrukturen har påbörjats.
Alingsås kommuns bredbandsmål för perioden 2018 – 2025 är:
 Alla hushåll och företag i Alingsås kommun bör senast 2020 erbjudas möjlighet att
ansluta sig till bredband om minst 100 Mbit/s.


År 2020 bör 95 procent av hushåll och arbetsställen i Alingsås kommun ha tillgång till
hög bandbred om minst 100 Mbit/s



År 2023 bör hela Alingsås ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.



År 2025 bör minst 98 procent av hushåll och arbetsställen i Alingsås kommun ha
tillgång till hög bandbredd om minst 1 Gbit/s.

Med dessa mål ansluter sig Alingsås kommun till den nationella bredbandsstrategin.
Efter en analys av olika vägval bedöms en fortsatt utbyggnad av bredband på
marknadsmässiga villkor vara den mest effektiva metoden utifrån förutsättningarna på
bredbandsmarknaden.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november 2018, § 216.
Beslut
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Bredbandsstrategin för Alingsås kommun antas.
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§ 221 2018.464 KS

Ansökan ingar om medel från det tillfälliga statsbidraget avseende
ensamkommande i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Regeringen och Vänsterpartiet föreslog i höständringsbudgeten år 2017 att 195 miljoner
kronor skulle avsättas i budgetpropositionen för år 2018 avseende extra statsbidrag. Det
extra statsbidraget syftade till att underlätta för kommunerna att låta ensamkommande barn
som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen.
Alingsås kommuns del av statsbidraget uppgick till 1,1 mnkr år 2018.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 28 februari 2018, § 20, att ge
kommunstyrelsen rätt att ianspråkta 2018 års medel om 1,1 mnkr i syfte att möjliggöra för
föreningar att söka medel.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 18 juni 2018 § 108 om en riktlinje för
det tillfälliga statsbidraget. Riktlinjerna innebär att bidrag får användas till boende och
kringkostnader som är direkt förenade med boende.
Kommunstyrelsen beslutade den 15 oktober 2018, § 182, att Equmeniakyrkan beviljades ett
belopp om maximalt 36 tkr under förutsättning att kommunstyrelsen erhåller och godkänner
efterfrågade underlag. Vidare beslutade kommunstyrelsen att Volontärföreningen Goda
Krafter i Alingsås beviljades ett belopp om maximalt 1 064 tkr under förutsättning att
kommunstyrelsen erhåller och godkänner efterfrågade underlag. Föreningarna uppmanades
att inkomma med underlag senast den 31 oktober 2018. Ingen utbetalning kommer ske innan
kommunstyrelsen godkänt efterfrågade underlag och beslutet vunnit laga kraft.
Equmeniakyrkan har inkommit med ett hyresavtal som underlag för sin ansökan.
Hyresvärden är Equmeniakyrkan och hyresgästen är Volontärföreningen Goda Krafter,
Alingsås. Hyresavtalet gäller från den 8 januari 2018 och sträcker sig till den sista december
2018. Det framgår av hyresavtalet att hyresvärden söker bidrag från Alingsås kommun för
kallhyran som uppgår till 3 000 kr/månad. Hyresgästen ska enligt hyresavtalet ersätta
hyresvärden med 800 kr/månad för förbrukning av el och vvs.
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Volontärföreningen Goda Krafter i Alingsås har likväl inkommit med underlag till sin ansökan.
Underlagen består av hyreskontrakt mellan Goda Krafter i Alingsås och Hjälmareds
Folkhögskola (252 000 kr). Vidare har Volontärföreningen Goda Krafter i Alingsås inkommit
med ett hyreskontrakt med Hilldex AB som gäller från första juni 2018 och tillsvidare med en
månadshyra om 4 000 kr. Volontärföreningen Goda Krafter i Alingsås har även inkommit
med ett hyresavtal mellan föreningen och Equmeniakyrkan som underlag för deras ansökan
om 9 600 kr. Detta motsvarar den driftskostnad som Volontärföreningen Goda Krafter i
Alingsås har för lokalen de hyr av Equmeniakyrkan. Slutligen har Volontärföreningen Goda
Krafter i Alingsås inkommit med hyresavtal med familjehem som underlag för deras ansökan
som för frivillighemmen uppgår till 774 200 kr.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 6 november 2018 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontorets bedömning är att underlagen styrker de ansökningar som
Equmeniakyrkan och Volontärföreningen Goda Krafter i Alingsås har inkommit med.
Underlagen utgörs av hyresavtal som i de flesta fall gäller hela året 2018. Om
kommunstyrelsen godkänner underlagen innebär det att föreningarna får bidrag retroaktivt.
Alingsås kommun har mottagit ytterligare 1,8 mnkr i statsbidrag, i samma syfte som de
ursprungliga medlen. Dessa medel omfattas inte av de riktlinjer som kommunstyrelsen
beslutade om vid sitt sammanträde den 18 juni 2018, § 108. Efter att kommunstyrelsen
beslutade om riktlinjerna, beslutade sedan riksdagen om att tilldela kommunerna ytterligare
statsbidrag med samma syfte. Det motsvarande 1,8 mnkr för Alingsås kommun. De
ytterligare medlen som kom i augusti, hölls inne i avvaktan till dess att kommunfullmäktige
fastställt delårsbokslut samt prognos för årets resultat.

Efter fastställt delårsbokslut framgår att de ytterligare medlen om 1,8 mnkr kan möjliggöras
för föreningar att söka. Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige
beslutar att kommunstyrelsen får rätt att ianspråkta dessa 1,8 mnkr för att kunna möjliggöra
för föreningar och organisationer att ansöka om dessa medel. Kommunledningskontoret
föreslår att följande kriterier ska gälla vid kommunstyrelsens bedömning av ansökningarna.
Det ska vara en förening eller organisation som under år 2018 har bedrivit en riktad social
insats för ensamkommande barn som hunnit fylla 18 år under asylprocessen och som är
boende i kommunen under föreningens ansvar. Ansökan ska tydligt påvisa vilken typ av
insats som föreningen eller organisationen har bedrivit under 2018. Ansökan ska ha
inkommit till kommunen senast den 21 december 2018. I det fall att kommunstyrelsen
beslutar enligt förslaget ska en annonsering ske där kriterierna framgår och där det tydliggörs
att ett eventuellt beviljande är under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt
förslag.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november 2018, § 217.
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Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
1. Inkomna underlag från Equmeniakyrkan godkänns som underlag för det beviljade bidraget
om 36 tkr.
2. Inkomna underlag från Volontärföreningen Goda Krafter i Alingsås godkänns som
underlag för det beviljade bidraget om 1 064 tkr.
3. Utbetalning sker efter att beslutet har vunnit laga kraft.
4. Under förutsättning att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att ianspråkta 1,8
mnkr i syfte att möjliggöra för föreningar att söka medel beslutar
kommunstyrelsen om följande kriterier:
Det ska vara en förening eller organisation som under år 2018 har bedrivit en riktad social
insats för ensamkommande barn som hunnit fylla 18 år under
asylprocessen och är boende i kommunen under föreningens ansvar. Ansökan ska tydligt
påvisa vilken typ av arbete som föreningen eller organisationen
har bedrivit under 2018. Ansökan ska ha inkommit till kommunen senast den 21 december
2018. En annonsering ska ske där ovan kriterier framgår.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Kommunstyrelsen får rätt att ianspråkta resterande del av statsbidraget för 2018 års medel
om 1,8 mnkr i syfte att möjliggöra för föreningar och organisationer att söka medel.
Jäv
Anita Brodén (L) deltar ej i handläggning och beslut på grund av jäv.
Expedieras till
Lagakraftbevis, Equmeniakyrkan, Volontärföreningen Goda Krafter i Alingsås
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§ 222 2018.665 KS

Delårsrapport 2018 Tolkförmedling Väst
Ärendebeskrivning
Tolkförmedling Väst har upprättat delårsrapport avseende januari – augusti 2018. I en
skrivelse daterad den 28 september § 329 godkänner direktionen Tolkförmedling Väst
delårsrapport 2018. Den av kommunalförbundet förtroendevalda revisorn har granskat
delårsrapporten och i en skrivelse daterad den 25 oktober 2018 gjort bedömningen att
delårsrapporten är förenlig med de mål direktionen beslutat om.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 6 november 2018 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit del av kommunalförbundet Tolkförmedling Väst
delårsrapport för 2018 i sin helhet.
Förbundsordningen reglerar att kommunalförbundets årliga kostnader minst ska täckas av
årets intäkter. Som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska vara
kostnadseffektiv.
Antalet uppdrag beräknas bli 5000 färre än budgeterat. Såväl intäkterna som
tolkkostnaderna är högre än budgeterat. Detta beror på att förbundet har fler utbildade tolkar,
vilka ökar intäkterna men också kostnaderna.
Resultatet per delårsbokslutet är 4 mnkr och prognos per helår uppgår till 1 mnkr.
Förbundet följer målen för god ekonomisk hushållning.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november 2018, § 218.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Delårsbokslutet 2018 för Tolkförmedling Väst noteras

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

24

Kommunstyrelsen
Protokoll
2018-11-26

§ 223 2012.374 KS

Smartare bemanning
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 15 oktober 2012, § 161 att starta projektet "Smartare
bemanning". Slutredovisning med utvärdering av projektets resultat ska återredovisas
skriftligen till kommunstyrelsen.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 8 november 2018 lämnat följande yttrande:
Projektet om Smartare bemanning har pågått mellan oktober 2012 till december 2016 och
har drivits tillsammans med Barn och ungdomsförvaltningen, Socialförvaltningen samt Vård
och äldreomsorgsförvaltningen.
Ett schema och bemanningssystem är infört. Projektresultatet har visat på att medarbetarnas
möjligheter att påverka och vara delaktig i arbetstidens förläggning har ökat och
verksamheten har sett fördelar och tidsvinster i de fall där man aktivt har arbetat i
systemstödet för schemaläggning och resursplanering. Omställningsarbetet har tagit längre
tid än vad som har uppskattats i projektet från början. Projektet har inte fullt ut lett att
tillsvidareanställd personal har fått den sysselsättningsgrad medarbetare önskat.
Projektet har resulterat i att det finns en central bemanningsfunktion i kommunen med en
samordnad och effektiv vikariehantering kopplat till timavlönade. En ramöverföring från barnoch ungdomsnämnden, socialnämnden och vård- och äldreomsorgsnämnden till
kommunstyrelsen med totalt 3,6 mnkr genomfördes under 2015.
Genom att övergå till att hantera lön- och tidsadministrationen digitalt har den manuella
hanteringen minskat. Samtidigt så har möjligheten för timavlönade att öka sitt medinflytande
avseende arbetstidens förläggning ökat. Andelen timavlönade har dock inte minskat med 50
% utan har istället fortsatt att öka.
Sammanfattningsvis har projektet delvis nått uppsatta mål. Att projektet inte nått full
måluppfyllelse kan härledas till projektets komplexitet och omvärldsfaktorer som påverkat
projektet, vilket även lyfts fram i Ernst & Youngs externa genomlysning. Volymökningar i
verksamheten, hög sjukfrånvaro, personalbrist både inom ordinarie och timavlönad personal,
personalomsättning bland chefer, ökad konkurrens på arbetsmarknaden och ökad rörlighet
samt många akuta behov har inneburit utmaningar i uppdraget och påverkat måluppfyllelsen.
Projektinförande har även påverkats av normer, invanda arbetssätt och förväntningar i
uppdraget. Förvaltningsspecifika överenskommelser har tecknats med berörda förvaltningar
för att förtydliga uppdraget och gränsdragningar.
Fortsatt utvecklingsarbete och omställningsarbete pågår i kommunen ordinarie verksamhet,
där projektet har lagt en bra grund. Det råder samsyn kring såväl möjligheter som hinder för
det fortsatta kommungemensamma arbetet och att en centraliserad bemanning behövs för
att effektivisera rekryteringsprocessen även om justeringar krävs.
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Sammantaget behöver kommunen fortsatt utveckla det digitala stödet, öka kunskaper kring
effektiv bemanningsoptimering och bemanningsekonomi samt öka flexibilitet i organisationen
för att fler ska få önska sysselsättningsgrad så att arbetsgivaren är attraktiv och kan klara
kompetensförsörjningen på sikt.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november 2018, § 219.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Projekt Smartare bemanning slutrapport godkänns.
Expedieras till
BUN, SN, VÄN, Klk-pers
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§ 224 2017.168 KS

Svar på förslag till kommunstyrelsen - Kommunens lantbrukare och
livsmedelsproducenter, samverkan - Anna Hansson (MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) har till kommunstyrelsen den 22 februari 2017, § 27 lämnat förslag om
möjligheterna för att erbjuda ett mer aktivt stöd till Alingsås lantbrukare och övriga
livsmedelsproducenter i de utmaningar de står inför.
Förslagställaren föreslår följande:
1. Alingsås Business Center (ABC) ska ta fram en handlingsplan för hur kommunen kan
medverka till en ökad livsmedelsproduktion.
2. ABC skall arrangera en samverkansdag/mötesplats för lantbrukare, livsmedelsproducenter
och andra företag och organisationer som servar livsmedelsproducenterna med
konsultationer och investeringar/åtgärder kopplade till krav från kommunens och andra
aktörers myndighetsutövning.
3. ABC samordnar en punktinsats med ett ansökningsförfarande för bidrag till
miljöinvesteringar i lantbruken.
4. Kommunstyrelsen föreslår även kommunfullmäktige att lämplig självförsörjningsgrad per
livsmedelsgrupp fastställs, och att Livsmedelsprogrammet kompletteras med dessa måltal.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 8 november 2018 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
I kommunens livsmedelsprogram, kommunfullmäktige den 10 juni 2015, § 88 framgår att
kommunen via sina livsmedelsinköp åtar sig att fokusera på en strävan att andelen
närproducerat ska öka. Enligt kommunens energiplan, antagen av kommunfullmäktige den
25 april 2012, § 74, ska kommunstyrelsen och barn- och ungdomsnämnden arbeta för att
kostens miljö- och klimatpåverkan i till exempel skolor ska minska. Kommunstyrelsen och
samhällsbyggnadsnämnden ska arbeta för ökad produktion och konsumtion av lokalt
producerade livsmedel.
Kommunstyrelsen fattade den 15 oktober 2018, § 185 beslut om att från och med den 1
december 2018 flytta Alingsås Business Center (ABC) organisatoriskt från att vara en egen
enhet direkt underställd kommundirektören till att placeras inom Tillväxtavdelningen.
Samtidigt byter ABC namn till näringslivsenheten. Förutom näringslivsenheten finns
näringslivsrådet, vars roll är att skapa en samsyn mellan företag och kommun för att kunna
driva en gemensam utveckling av näringslivet i Alingsås. I näringslivsrådet ingår bland annat
Lantbrukarnas riksförbund (LRF). Alingsås kommun har idag ingen handlingsplan för hur
kommunen ska kunna medverka till en ökad livsmedelsproduktion, och innan ett sådant
beslut fattas bör det utredas om en handlingsplan är möjlig att ta fram.
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Näringslivsenheten har inom sitt uppdrag att arbeta med operativt näringslivsfrämjande
arbete och kompetensförsörjning. Inom ramen för detta anordnar enheten seminarium och
utbildningar regelbundet för kommunens näringsliv, där lantbrukare och
livsmedelsproducenter ingår.
Den typ av bidrag som är relevant för livsmedelsproducenter faller inom Länsstyrelsens
arbetsområde. Länsstyrelsen ansvarar för information och utbildningsinsatser om hur deras
ansökningsförfarande går till.
Arbetet med att uppdatera kommunens livsmedelsprogram har påbörjats, och en revidering
av programmet beräknas vara klart för politiskt beslut under 2019. Förslag till komplettering
av livsmedelsprogrammet kommer att behandlas i och med revideringen av
livsmedelsprogrammet.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Näringslivsenheten får i uppdrag att tillsammans med miljöskyddsnämnden utreda huruvida
det är möjligt att ta fram en handlingsplan för hur kommunen kan medverka till en ökad
livsmedelsproduktion.
Punkt två, tre och fyra av förslagsställarens förslag anses besvarade med hänvisning till
kommunledningskontorets yttrande.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november 2018, § 220 och lämnat följande
förslag till beslut:
1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda huruvida det är möjligt att ta fram en
handlingsplan för hur kommunen kan medverka till en ökad livsmedelsproduktion.
2. Punkt två, tre och fyra av förslagsställarens förslag anses besvarade med hänvisning till
kommunledningskontorets yttrande.
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Yrkande
Anna Hansson (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg:
Kommunledningskontoret få i uppdrag att i dialog med Västra Götalandsregionen utreda hur
stor självförsörjningsgrad avseende livsmedel Alingsås kommun för närvarande har,
uppdelat på olika livsmedelsgrupper, och återrapportera detta till Kommunstyrelsen.
Anita Brodén (L) yrkar att punkt 1 i förslag till beslut får följande lydelse:
Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda hur det är möjligt att ta fram en plan och
stöd för hur kommunen kan medverka till att öka lokal livsmedelsproduktion.
Anna Hansson (MP) yrkar bifall Anita Brodéns ändringsyrkande.
Proposition
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Anita Brodéns ändringsyrkande
gällande förslag till beslut punkt 1.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut
punkt 2 och 3.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Anna Hanssons tilläggsyrkande.
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Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda hur det är möjligt att ta fram en plan och
stöd för hur kommunen kan medverka till att öka lokal livsmedelsproduktion.
2. Punkt två, tre och fyra av förslagsställarens förslag anses besvarade med hänvisning till
kommunledningskontorets yttrande.
Expedieras till
BUN (kostenheten), MN, Klk (näringslivsenheten)
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§ 225 2018.658 KS

Redovisning av politiskt initierade förslag till kommunstyrelsen 2018
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen fattade den 14 september 2015, § 157 beslut om utveckling av
kommunstyrelsens arbetsformer och arbetssätt och beslutade då bland annat att varje
kommunstyrelseledamot har rätt att väcka ett ärende i kommunstyrelsen samt att varje
ledamot av kommunstyrelsens arbetsutskott har rätt att väcka ärende i arbetsutskottet.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2018, § 147 att uppföljning av lämnade
förslag ska ske årligen till kommunstyrelsens sammanträden i maj och november.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 8 november lämnat följande yttrande:

Vid kommunstyrelsen sammanträde den 11 september 2018 lämnades en redovisning över
ej besvarade förslag till kommunstyrelsen. Det var då 20 förslag som var obesvarade. Det
har inte inkommit några nya förslag till kommunstyrelsen sedan föregående redovisning.
Kommunledningskontoret lämnar i bilaga till denna tjänsteskrivelse en övergripande rapport.
över de totalt 16 förslag som per den 5 november 2018 ej är besvarade. Av dessa 16
obesvarade förslag föreslås tre förslag avslutas med hänvisning till kommunledningskontoret
redovisning i bilaga till detta ärende. Av de återstående 13 förslagen kommer sju stycken att
vara klara för behandling av kommunstyrelsens arbetsutskott innan årsskiftet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november 2018, § 221.
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Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
1. Redovisning av ej besvarade förslag till kommunstyrelsen godkänns.
2. Följande ärenden avslutas:
Förslag till kommunstyrelsen - Trafikplan 2018 RV 42 Viared, dialog med Borås stad - Eva
Mattsson-Hill (L), Jan Kesker (L)
och Anita Brodén (L), 2017.114 KS
Förslag till kommunstyrelsen om kommunens ledningsorganisation -Anna Hansson (MP),
2017.202 KS
Förslag till kommunstyrelsen – Uppdrag till kommunledningskontoret att ta fram en
handlingsplan för ABC - Anita Brodén (L), 2017.545 KS
Expedieras till
Klk-kansli
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§ 226 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 tio första månader upp ett positivt resultat i
förhållande till budget om + 6,7 mnkr.
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 vakanta tjänster. En del vakanta
tjänster behöver kortsiktigt ersättas externt vilket ökar kostnaderna under köp av tjänster.
Prognosen per helår uppgår till + 3,0 mnkr. Per september lämnades en prognos
motsvarande + 6,6 mnkr. Den minskade prognosen förklaras främst av att IT-överskott
reglerats mot förvaltningarna om 3,8 mnkr. Negativt belastas även ökade kostnader för val
2018 medan medel avsatta för ny hemsida och trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Sollebrunn
inte kommer nyttjas i full utsträckning.
Det finns ett antal osäkerhetsfaktorer kopplat till prognosen som kan innebära att överskottet
ökar. I prognosen inkluderas större poster kopplat till utbetalning av beviljade bidrag, vilka i
förekommande fall kräver viss motprestation innan medlen betalas ut. Det förekommer
vidare ett antal projekt, vilka ännu ej fallit ut. Kommunledningskontoret arbetar för att
avsedda projekt genomförs och avvaktar att föreningarna ska leva upp till sina åtaganden
innan medel betalas ut.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november 2018, § 222.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsens månadsuppföljning till och med oktober och prognos om + 3,0 mnkr
godkänns.
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§ 227 2018.131 KS

Månadsrapport finanshantering 2018, oktober
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 6 november lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har sammanställt en månadsrapport för oktober 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 14 november 2018, § 223.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Månadsrapporteringen för oktober godkänns.
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§ 228 2017.338 KS

Förslag till riktlinjer för exploateringsavtal i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Enligt 6 kap. 39 § plan- och bygglagen (PBL) ska kommuner som avser att ingå
exploateringsavtal anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för sådana avtal.
I propositionen En enklare planprocess anges att riktlinjerna på en översiktlig nivå kan
redovisa
• under vilka förhållanden och inom vilka geografiska avgränsade områden som kommunen
avser att ingå exploateringsavtal
• de övergripande principerna för vilka åtgärder och kostnader som kommunen avser få
täckning för genom ingående av exploateringsavtal och på vilka grunder detta ska ske
• på vilket sätt kommunen tidsmässigt och formellt avser att bereda frågan om
exploateringsavtal
• andra kommunala önskemål som kommunen avser att reglera i exploateringsavtal och som
kan vara av betydelse för byggherrar och fastighetsägare att ha kunskap om för att i förväg
kunna bedöma konsekvenserna av en framtida planläggning.
Enligt 1 kap. 4 § PBL definieras ett exploateringsavtal som ett avtal om genomförande av en
detaljplan och om medfinansieringsersättning mellan en kommun och en byggherre eller en
fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen, dock inte avtal mellan en
kommun och staten om utbyggnad av statlig transportinfrastruktur. Exploateringsavtal ingås
för att säkerställa genomförandet av en detaljplan.
Av 6 kap. 40 § PBL framgår att exploateringsavtal får avse åtaganden för en byggherre eller
fastighetsägare att vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av gator, vägar och andra
allmänna platser och av anläggningar för vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder.
Åtgärderna ska vara nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras. Ett
exploateringsavtal får omfatta medfinansieringsersättning, under förutsättning att den väg
eller järnväg som kommunen bidrar till medför att den fastighet eller de fastigheter som
omfattas av detaljplanen kan antas öka i värde. Byggherrens eller fastighetsägarens
åtaganden ska stå i rimligt förhållande till dennes nytta av planen.
Enligt 3 kap. 9 § kommunallagen ska kommunfullmäktige bl.a. besluta i ärenden som avser
mål och riktlinjer för verksamheten. Det innebär att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för
exploateringsavtal.
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Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 november 2018 lämnat följande yttrande
samt förslag till beslut:
Bifogat förslag till riktlinjer för exploateringsavtal i Alingsås kommun redovisar på en
översiktlig nivå kommunens utgångspunkter och mål för exploateringsavtal. Riktlinjerna
anger grundläggande villkor och principer för fördelning av kostnader och intäkter för
genomförande av detaljplaner, medfinansieringsersättning och andra förhållanden som har
betydelse för bedömningen av konsekvenserna att ingå exploateringsavtal. Riktlinjerna är
upprättande i enlighet med PBL (SFS 2017:181).
Riktlinjerna gäller inte i fall då en detaljplan avser mark som ägs av kommunen och ska
överlåtas till en exploatör. Då tillämpas istället kommunens riktlinjer för markanvisning,
”Riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun”, fastställda av kommunfullmäktige den 25
april 2018, § 89.
Riktlinjerna är vägledande, vilket innebär att kommunen i enskilda fall får frångå riktlinjerna
om det krävs för att på ett ändamålsenligt sätt kunna genomföra en detaljplan.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Riktlinjer för exploateringsavtal i Alingsås kommun antas.
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Yrkande
Karin Schagerlind (M) yrkar på följande ändring:
I bilagan "Riktlinjer för exploateringsavtal i Alingsås kommun", under "Säkerhet" ändras
första meningen till:
”Som säkerhet för exploatörens åtaganden i enlighet med exploateringsavtalet ska
exploatören ställa säkerhet i form av kommunen godtagbar säkerhet.
Karin Schagerlind (M) yrkar på följande tillägg i förslag till beslut:
Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram de alternativ som kommunen anser vara
godtagbar säkerhet.
Proposition
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Karin Schagerlinds
ändringsyrkande gällande ändring i bilagan riktlinjer för exploateringsavtal.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Karin Schagerlinds
tilläggsyrkande i förslag till beslut.
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Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
1. I bilagan "Riktlinjer för exploateringsavtal i Alingsås kommun", under "Säkerhet" ändras
första meningen till:
”Som säkerhet för exploatörens åtaganden i enlighet med exploateringsavtalet ska
exploatören ställa säkerhet i form av kommunen godtagbar säkerhet.
2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram de alternativ som kommunen anser
vara godtagbar säkerhet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Riktlinjer för exploateringsavtal i Alingsås kommun antas.
Expedieras till
Klk-expl
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§ 229 2018.657 KS

Verksamhetsplan och budget 2019 för det gemensamma folkhälsoarbetet
Ärendebeskrivning
Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Alingsås kommun gäller för
perioden 2017-2020, kommunstyrelsen godkände samverkansavtalet i beslut den 30 maj
2016, § 112. I enlighet med samverkansavtalet ska en verksamhetsplan med budget tas
fram årligen. Senast den 1 december ska planen skickas till kontaktperson på avdelning
folkhälsa inom Västra Götalandsregionen.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 november 2018 lämnat följande yttrande
samt förslag till beslut:
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till plan och budget för folkhälsoarbetet
2019, se bilaga 1. Inriktningen i planen har diskuterats med gruppen Barn- och Ungdom i
Samverkan (BUS), med chef för Tillväxtavdelningen, representanter för Hälso- och
sjukvårdsnämnden (HSN) samt med kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU).

De gemensamma folkhälsoinsatserna i verksamhetsplanen 2019 är inom följande områden:
 samverkan barn- och unga (BUS) med fokus på att höja skolnärvaron
 arbetet med projektet Människan bakom uniformen (MBU)
 föreläsningar/utbildningsinsatser till allmänheten
 samverkansinsatser med föreningsliv, näringsliv med fler
 trygghetsskapande insatser inom ramen för överenskommelsen mellan Alingsås
kommun och polisen
Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Plan och budget för folkhälsoarbetet 2019 godkänns.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

39

Kommunstyrelsen
Protokoll
2018-11-26

Yrkande
Anna Hansson (MP) yrkar på följande tillägg:
På sida 5 i tabellen Gemensamma insatser ”Hur?” och ”Genom BUS-samverkan” görs
följande tillägg:
Genomföra förebyggande arbete för missbruk av spel, Internet, sociala medier och liknande.
Anita Brodén (L) yrkar bifall till Anna Hanssons tilläggsyrkande.
Proposition
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag med
Anna Hanssons tillägg.

Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
1. På sida 5 i tabellen Gemensamma insatser ”Hur?” och ”Genom BUS-samverkan” görs
följande tillägg:
Genomföra förebyggande arbete för missbruk av spel, Internet, sociala medier och liknande.
2. Plan och budget för folkhälsoarbetet godkänns.
Expedieras till
Västra hälso- och sjukvårdsnämndens kansli Göteborg

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 230

Meddelanden
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 18:43 Omräkning av pension enligt PA-KL.
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 18:46 Beslut om bidragsbelopp till enskilda
huvudmän överklagas genom förvaltningsbesvär.
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 18:47 Budgetpropositionen för 2019 och
höständringsbudgeten för år 2018.
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 18:48 Budgetförutsättningar för åren 20182021.
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 18:49 Hyreshöjning från och med den 1 januari
2019 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI.
Göteborgsregionen, förbundsstyrelsen– Utdrag ur, § 396, protokoll från den 19 oktober 2018
– Förslag till adjungering av ledamot i förbundsstyrelsen efter Joakim Järrebring (S),
Alingsås, Simon Waern (S), Alingsås.
Alberthallen AB – Protokoll från den 13 november 2018.
AB Alingsås Rådhus – Protokoll från den 14 november 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott – Protokoll från den 14 och 22 november 2018.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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