Kallelse/föredragningslista

Sammanträde med Kommunstyrelsen
Tid:

2019-01-14, kl. 14:00

Plats:

Rådslaget, Rådhuset, Alingsås

Daniel Filipsson (M),
Ordförande

Anci Eyoum,
Sekreterare

Ärendelista
1.

Information och överläggningar

2.

A/ Kommunstyrelsens ordförande
B/ Kommundirektörens information
C/ Övrig information
Firmatecknare för Alingsås kommun, 2019.033 KS

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 20192022, 2019.034 KS
Val av ledamöter till krisledningsnämnden 2019-2022 (inga handlingar),
2019.042 KS
Val av revisorer till kommunalt förvaltade stiftelser 2019-2022,
2019.041 KS
Val av representanter till den delregionala samrådsgruppen
närvårdssamverkan i Lerum och Alingsås kommuner 2019-2022,
2019.046 KS
Val av representant från kommunstyrelsen som kommuanla
pensionsionärsrådet (KPR) kan adjungera till sina möten 2019-2022,
2019.038 KS
Val av ledamot till styrgruppen för Fair trade city 2019-2022, 2019.040
KS
Nominering av ersättare till LAG (Local Action Group)
Göteborgsinsjörike 2019-2020, 2019.035 KS
Val av kommunens representant i beslutsgrupp för
VästraStambanegruppen 2019-2022, 2019.036 KS
Val av representant för Albert Andersson från Loo Nedergårdsstiftelse
på bolagsstämma i Alberthallen AB 2019-2022, 2019.037 KS
Val av styrgruppsrepresentant i LAB 190 2019-2022, 2019.039 KS
Val av ledamöter och ersättare i Säveåns vattenråd 2019-2022,
2019.044 KS
Val av representant vid Kommunforskning i Västsverige ideellförenings
(Kfi) medlemsmöten 2019-2022, 2019.043 KS

Page 1 of 32

Kallelse/föredragningslista

15.
16.

Val av ledamöter till central samverkan (Cesam) med anledning av ny
nämndorganisation från och med den 1 januari 2019, 2019.045 KS
Efter KS: Utdelning av iPads till ledamöter och ersättare
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Firmatecknare för Alingsås
kommun
2
2019.033 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-01-10
Anci Eyoum
616130
2019.033 KS

Kommunstyrelsen

Firmatecknare för Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
I kommunstyrelsens uppdrag ingår att utse firmatecknare för Alingsås kommun.
Kommunens firma tecknas antingen av kommunstyrelsens ordförande eller vice ordförande,
båda i förening med någon tjänsteman utsedd av kommunstyrelsen.
Ekonomisk bedömning
.
Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Till firmatecknare för Alingsås kommun från och med den 14 januari 2019 utses:
Kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens vice ordförande
Simon Waern (S), kommundirektör Maria Standar och tf ekonomichef Simon Lindau.
Kommunens firma tecknas antingen av kommunstyrelsens ordförande eller vice
ordförande, båda i förening med någon av de ovan angivna tjänstemännen.

Beslutet ska skickas till
Exp: utsedda,

Anci Eyoum
Kommunsekreterare
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Val av ledamöter och
ersättare i
kommunstyrelsens
arbetsutskott 2019-2022
3
2019.034 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-01-10
Anci Eyoum
616130
2019.034 KS

Kommunstyrelsen

Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott 2019-2022
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att utse ett arbetsutskott bestående av sju ledamöter och sju
personliga ersättare samt ordförande och vice ordförande för tiden fram till och med
den 31 december 2022.

Ekonomisk bedömning
.
Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen för beslut
1. Ett arbetsutskott bestående av sju ledamöter och sju personliga ersättare
utses för tiden fram till och med den 31 december 2022:
Ordinarie ledamot
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN

Personlig ersättare
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN

2. Till ordförande i arbetsutskottet under motsvarande tid utses NN.
3. Till vice ordförande i arbetsutskottet under motsvarande tid utses NN.

Beslutet ska skickas till
Utsedda, Klk-lön, Klk-kansli

Anci Eyoum
Kommunsekreterare
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Val av revisorer till
kommunalt förvaltade
stiftelser 2019-2022
5
2019.041 KS

Page 7 of 32

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-01-09
Anci Eyoum
616130
2019.041 KS

Kommunstyrelsen

Val av revisorer till kommunalt förvaltade stiftelser 20192022
Ärendebeskrivning
Enligt 4 kap 1 § Stiftelselagen är det styrelsen som utser och avsätter revisorer i egen
förvaltning. Kommunstyrelsen är styrelse för samtliga kommunalt förvaltade stiftelser. För de
stiftelser som har en förmögenhet som överstiger 10 basbelopp krävs godkänd revisor.
Kommunstyrelsen har att utse ordinarie revisorer samt ersättare för samtliga kommunalt
förvaltade stiftelser.

Ekonomisk bedömning
.
Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen för beslut
1. Anita Andersson (S) utses till revisor i samtliga stiftelser under mandatperioden
2019-2022, med Lennart Mattsson (L) som ersättare.
2. I Nils Trolle Lindgrens Stipendiefond väljs även Björn Hulthén, auktoriserad revisor,
Ernst & Young som huvudansvarig revisor, med Hans Gavin, auktoriserad revisor som
suppleant.

Beslutet ska skickas till
Kommunrevisionen, Klk-ek, Klk-kansli, Klk-lön

Anci Eyoum
Kommunsekreterare
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Val av representanter till
den delregionala
samrådsgruppen
närvårdssamverkan i Lerum
och Alingsås kommuner
2019-2022
6
2019.046 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-01-09
Anci Eyoum
616130
2019.046 KS

Kommunstyrelsen

Val av representanter till den delregionala samrådsgruppen
för närvårdssamverkan i Lerum och Alingsås kommuner
2019-2022
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun, Lerum kommun och Alingsås lasarett har sedan 2010 ingått i
närvårdssamverkansområde Södra Älvsborg. Då avtalet kring närvårdssamverkan
Södra Älvsborg löpte ut vid årsskiftet 2015, valde Alingsås kommun, Lerums kommun och
styrelsen för Alingsås lasarett att inte förnya detta avtal. Beslutet föregicks av ett identifierat
behov av att utveckla samverkan på lokal nivå, nära invånarna.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 14 december 2016, § 276 att ge
vård- och äldreomsorgsnämnden i uppdrag att utforma förslag till organisation för
Närvårdssamverkan, beslut om samverkan togs och gäller från samma datum.
Kommunfullmäktige beslutade den 6 september 2017, § 176 att godkänna förslag till
interimistisk närvårdsorganisation mellan Lerum och Alingsås, samt att utse vård- och
äldreomsorgsnämndens ordförande och vice ordförande samt kommunstyrelsens ordförande
till representanter.
Utgångspunkten för närvårdssamverkan är att utveckla den egna organisationens
grunduppdrag och därigenom hitta hållbara lösningar och tillämpningar för en sammanhållen
vård- och omsorg. Ambitionen är att samverkan ska ge praktiskt resultat i verksamheterna.
Kommunstyrelsen har att utse representanter för perioden 2019-2022.
Ekonomisk bedömning
Klicka här för att skriva hur ditt förslag ska finansieras.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Till representanter för den delregionala politiska samrådsgruppen närvårdssamverkan i
Lerum och Alingsås kommuner utses:
Micaela Kronberg Thor (M) ordförande i vård- och omsorgsnämnden,
Birgit Börjesson (S) vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden samt
kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson (M.
Beslutet ska skickas till
Delregionala samrådsgruppen, de utsedda
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Anci Eyoum
Kommunsekreterare
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Val av representant från
kommunstyrelsen som
kommuanla
pensionsionärsrådet (KPR)
kan adjungera till sina
möten 2019-2022
7
2019.038 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-01-10
Anci Eyoum
616130
2019.038 KS

Kommunstyrelsen

Val av representant från kommunstyrelsen som
kommunala pensionärsrådet (KPR) kan adjungera till sina
möten 2019-2022
Ärendebeskrivning
I reglementet för kommunala pensionärsrådet antaget av kommunfullmäktige den 27 april
2011, § 53 står det under "Rådets sammansättning" att "en ledamot från kommunstyrelsen
adjungeras till rådet". Kommunstyrelsen har därför att utse en representant från
kommunstyrelsen som kan adjungeras av rådet.

Ekonomisk bedömning
.
Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen för beslut
1. Simon Waern (S) utses till den representant från kommunstyrelsen som kommunala
pensionärsrådet kan adjungera till sina möten 2019-2022.
2. NN ( ) utses till Simon Waerns ersättare.

Beslutet ska skickas till
Klk-lön, Klk-kansli, utsedda, KPR

Anci Eyoum
Kommunsekreterare
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Val av ledamot till
styrgruppen för Fair trade
city 2019-2022
8
2019.040 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-01-09
Anci Eyoum
616130
2019.040 KS

Kommunstyrelsen

Val av ledamöter till styrgruppen för Fair trade city 20192022
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun diplomerades i juni 2008 till Fairtrade city av föreningen Rättvisemärkt.
Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion.
Fairtrade City leds av en styrgrupp vars främsta uppgift är att sprida information om etisk
konsumtion. Fairtrade City innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk
upphandling, ett aktivt informationsarbete samt utbud i butik och på arbetsplatser av etiskt
märkta produkter.
Diplomeringen skall framförallt ses som en förändringsprocess. Syftet är att diplomeringen
skall uppmuntra och motivera en löpande förändring och förbättring. Därför ingår också krav
om att kontinuerligt vidareutveckla arbetet.
Kommunstyrelsen har i uppdrag att utse representanter till styrgruppen samt i övrigt ansvara
för arbetet med Fairtrade City.
Ekonomisk bedömning
.
Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen för beslut
NN () och NN () utses till representanter i styrgruppen för Fairtrade city 2019-2022.

Beslutet ska skickas till
Klk-lön, Klk-kansli, utsedda, Klk – M. Theorin-Mentzer

Anci Eyoum
Kommunsekreterare

Page 17 of 32

Nominering av ersättare till
LAG (Local Action Group)
Göteborgsinsjörike 20192020
9
2019.035 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-01-10
Anci Eyoum
616130
2019.035 KS

Kommunstyrelsen

Nominering av ersättare till Lokal Action Group (LAG)
Göteborgs insjörike 2019-2020
Ärendebeskrivning
Leader är ett landsbygdsutvecklingsprogram som syftar till att utveckla landsbygden i
Europa. Kommunstyrelsen beslutade den 12 oktober 2017, § 196 att Alingsås kommun
deltar i Leaderprojektet Göteborgs insjörike under programperioden 2016-2020
Kommunstyrelsen att nominera en ledamot och en ersättare till styrelsen för
LAG Göteborgs insjörike.

Ekonomisk bedömning
.
Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Till ledamot i LAG Göteborgs insjörike nomineras:
NN, med NN ( ) som ersättare, för tiden fram till och med den 31 december 2020.

Beslutet ska skickas till
Leader GBG insjörike, de utsedda, Klk-kansli, Klk-lön

Anci Eyoum
Kommunsekreterare
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Val av kommunens
representant i beslutsgrupp
för VästraStambanegruppen
2019-2022
10
2019.036 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-01-10
Anci Eyoum
616130
2019.036 KS

Kommunstyrelsen

Val av kommunens representant i beslutsgrupp för Västra
Stambanegruppen 2019-2022
Ärendebeskrivning
Västra stambanegruppen där kommunerna Alingsås, Falköping, Herrljunga, Lerum, Partille,
Skövde, Tibro och Töreboda ingår påbörjade sitt arbete år 1999. En arbetsorganisation
fastställdes och Västra stambanegruppens arbete har därefter bedrivits av en beslutsgrupp
bestående av representanter för Alingsås, Herrljunga och Skövde kommun.
En tjänstemannagrupp har bemannats från samma kommuner.
Kommunstyrelsen har att utse representant i beslutsgruppen för Västra Stambanegruppen
2019-2022.

Ekonomisk bedömning
.
Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen för beslut
Daniel Filipsson (M) utses till kommunens representant i beslutsgrupp för Västra
stambanegruppen fram till och med den 31 december 2022.

Beslutet ska skickas till
Klk-lön, Klk-kansli, utsedda, Västra Stambanegruppens kontaktperson

Anci Eyoum
Kommunsekreterare
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Val av representant för
Albert Andersson från Loo
Nedergårdsstiftelse på
bolagsstämma i Alberthallen
AB 2019-2022
11
2019.037 KS

Page 22 of 32

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-01-10
Anci Eyoum
616130
2019.037 KS

Kommunstyrelsen

Val av representant för Albert Andersson från Loo
Nedergårds stiftelse på bolagsstämma i Alberthallen AB
2019-2022
Ärendebeskrivning
Alingsås kommunstyrelse är förvaltare av Albert Andersson från Loo Nedergård stiftelse.
Ändamålet med stiftelsen är att äga en andel i Albert Hall i Långared. Ägandet sker genom
att stiftelsen äger aktier i Alberthallen AB - det bolag som i sin tur äger och förvaltar hallen.
För att bevaka stiftelsens intressen i bolaget skall förvaltaren utse en representant att
närvara vid bolagsstämmor och årsstämmor.
Albert Andersson från Loo Nedergård stiftelse är en egen juridisk person som inte ingår i
kommunkoncernen. Den representant som utses företräder således inte kommunen utan är
enkom utsedd att bevaka stiftelsens intressen. Under föregående mandatperiod utsågs
kommunstyrelsens ordförande till kommunens representant, med ekonomichefen som
ersättare.

Ekonomisk bedömning
.
Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen för beslut
Daniel Filipsson (M) utses till representant för Albert Andersson från Loo Nedergård
stiftelse med tf ekonomichef Simon Lindau som ersättare att företräda stiftelsen och
bevaka dess intressen på bolagsstämmor och årsstämmor i Alberthallen AB under
mandatperioden 2019-2022.

Beslutet ska skickas till
Klk-lön, Klk-kansli, utsedda, Alberthallen AB

Anci Eyoum
Kommunsekreterare
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Val av
styrgruppsrepresentant i
LAB 190 2019-2022
12
2019.039 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-01-09
Anci Eyoum
616130
2019.039 KS

Kommunstyrelsen

Val av styrgruppsrepresentant i LAB 190 2019-2022
Ärendebeskrivning
LAB 190 är namnet på den samverkansprocess som drivs av parterna Västarvet,
Göteborgsregionens kommunalförbund, Länsstyrelsens landsbygdsenhet samt Essunga,
Alingsås, Lerum och Göteborgs kommun för utveckling längs väg 190. Området tillhör
Göteborgsregionens strukturbild och ingår i en av de gröna kilarna som utpekas som extra
intressanta utvecklingsområden för att stärka Göteborgsregionen som helhet.
Kommunstyrelsen har att utse styrgruppsrepresentant och ersättare i LAB 190.
Ekonomisk bedömning
.
Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen för beslut
Till politisk styrgruppsrepresentant från Alingsås utses NN () med
NN som ersättare.

Beslutet ska skickas till
LAB 190, de utsedda, Klk-kansli, Klk-lön

Anci Eyoum
Kommunsekreterare
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Val av ledamöter och
ersättare i Säveåns
vattenråd 2019-2022
13
2019.044 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-01-09
Anci Eyoum
616130
2019.044 KS

Kommunstyrelsen

Val av ledamöter och ersättare i Säveåns vattenråd 20192022
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2017, § 59, att miljöskyddsnämnden skall
samordna och driva kommunens arbete med vattenvårdsfrågor i enlighet med EU:s
vattendirektiv.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 november 2018, § 212 att godkänna
sammanslagningen av Anten-Mjörnkommittén och Säveåns vattenråd vilket innebär, i linje
med kommunfullmäktiges tidigare beslut, att Alingsås kommuns arbete med AntenMjörnkommittén upphör.
Kommunstyrelsen har att utse två ledamöter, varav en förtroendevald (invald i
kommunstyrelsen eller i den nämnd som ansvarar för vattenfrågor) och en tjänsteperson, till
Säveåns vattenråd. För varje ledamot bör det enligt vattenrådets arbetsordning finnas en
ersättare.
Ekonomisk bedömning
.
Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen för beslut
Till ledamöter i Säveåns vattenråd 2019-2022 utses NN (pol) och NN (tjänsteperson).
Till ersättare för NN (pol) respektive NN (tjänsteperson) utses NN (pol) respektiver NN
(tjänsteperson).
Beslutet ska skickas till
Säveåns vattenråd, de utsedda

Anci Eyoum
Kommunsekreterare
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Val av representant vid
Kommunforskning i
Västsverige ideellförenings
(Kfi) medlemsmöten 20192022
14
2019.043 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-01-09
Anci Eyoum
616130
2019.043 KS

Kommunstyrelsen

Val av representant vid Kommunforskning i Västsverige
ideell förenings (Kfi) medlemsmöten 2019-2022
Ärendebeskrivning
Kommunforskning i Västsverige (KFi) är en ideell förening för
kommuner/landsting/universitet och högskolor i Västsverige. Verksamheten inom KFi syftar
till att förmedla forskningsresultat och bedriva forsning inom området kommunal ekonomi
och organisation.
Kommunstyrelsen har att utse representant att företräda kommunen vid föreningens
medlemsmöten 2019-2022, tidigare har kommunen representerats av ekonomichefen på
kommunledningskontoret med förvaltningsekonomen som ersättare.

Ekonomisk bedömning
.
Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen för beslut
Tf ekonomichef Simon Lindau, med controllerchef Konrad Fredh som ersättare,
utses som kommunens representant att företräda kommunen vid föreningens
medlemsmöten fram till och med den 31 december 2022.

Beslutet ska skickas till
Klk-lön, Klk-kansli, utsedda, KFi

Anci Eyoum
Kommunsekreterare
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Val av ledamöter till central
samverkan (Cesam) med
anledning av ny
nämndorganisation från och
med den 1 januari 2019
15
2019.045 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-01-09
Anci Eyoum
616130
2019.045 KS

Kommunstyrelsen

Val av ledamöter till central samverkansgrupp (Cesam)
Ärendebeskrivning
I Kommunens samverkansavtal framgår att det skall finnas en central samverkansgrupp
(Cesam). Det är ett organ för samverkan i kommunövergripande frågor mellan kommunen
som arbetsgivare och de fackliga organisationerna. Kommunstyrelsen utser arbetsgivarens
ledamöter, medan arbetstagarledamöterna utses av de fackliga organisationerna. Av avtalet
framgår att kommundirektören är ordförande, men övriga ledamöter skall tillsättas av
kommunstyrelsen. Då kommunen för tillfället intagit en reducerad
förvaltningschefsorganisation så behöver arbetsgivarens representanter ses över. I avtalet
framgår också att för varje ordinarie ledamot skall en ersättare utses.
Kommunstyrelsen beslutade den 6 mars 2017, § 52 att ledamöter i Cesam ska väljas som
utifrån arbetsroll och inte vara personbundna.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2018, § 87 om politisk organisation från och med
den 1 januari 2019 vilket även innebär förändringar i förvaltningarna, kommunstyrelsen har
därför att fatta beslut om ledamöter i Cesam.

Ekonomisk bedömning
Klicka här för att skriva hur ditt förslag ska finansieras.
Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen för beslut
1. Till ledamöter i Cesam utses:
-Förvaltningscheferna för;
Barn- och ungdomsförvaltningen
Vård- och omsorgsförvaltningen
Socialförvaltningen
Samhällsbyggnadskontoret
Miljöskyddskontoret
Kultur- och utbildningsförvaltningen
Personalchefen.
2. Vid ordförandens frånvaro ersätter personalchefen denne. Övriga ersättare utses av den
ordinarie ledamot som är frånvarande.
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Beslutet ska skickas till
kommundirektören, personalchefen, samtliga förvaltningar.

Anci Eyoum
Kommunsekreterare
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