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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-03-11
Plats och tid

Rådslaget, Rådhuset, Alingsås
kl. 14:00-17:55

Beslutande

Daniel Filipsson (M) (ordförande)
Simon Waern (S) (vice ordförande)
Anita Hedén-Unosson (S)
Karin Schagerlind (M)
Karl-Johan Karlsson (C)
Stefan Bedö (L)
Jens Christian Berlin (L)
Glenn Pettersson (SD)
Boris Jernskiegg (SD)
Lady France Mulumba (KD)
Martin Lindberg (V)
Anna Hansson (MP)
Angelika Wais (S)
Pär-Göran Björkman (S) (ledamot)
Irene Jonsson (S)
Micaela Kronberg Thor (M) (fr o m del av § 38)
Daniél Nordh (C) (t o m del av § 38) §38

Ej tjänstgörande
ersättare

Peter Norlander (S)
Eva-Lotta Pamp (M)
Urban Eklund (KD)
Klas Åkerlund (L) (del av) §38
Jan Gustafsson (V)
Zandra Pettersson (SD)

Övriga deltagare

Maria Standar (kommundirektör)
Anci Eyoum (kommunsekreterare)
Håkan Fransson (drogförebyggare) §38
Linda Apelqvist (drogförebyggare) §38
Cecilia Knutsson (stabschef) §38
Karin Alvermalm (förvaltningschef socialförvaltningen) §38
Simon Lindau (tf ekonomichef) §38
Konrad Fredh (controllerchef) §38
Peter Öfverström (koncernredovisningschef) §38
Lisa Forsaeus (verksamhetscontroller) §38
Jerker Gussmo (personalchef) §38

Utses att justera

Simon Waern (S)

Paragrafer

§§38-58

Justeringens plats och
tid
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§ 38
§ 39
§ 40
§ 41
§ 42
§ 43
§ 44
§ 45
§ 46
§ 47
§ 48
§ 49
§ 50
§ 51
§ 52
§ 53
§ 54
§ 55
§ 56
§ 57
§ 58

Information och överläggningar
Nya regler för ägar- och ledningsprövning för fristående verksamheter
Genomförande handlingsplan Effekt - Implementera ett överflyttande av
verksamheten för funktionshinder från socialnämnden till vård- och
omsorgsnämnden, slutlig ekonomisk reglering
Årsredovisning 2019 för kommunstyrelsen
Årsredovisning 2018 för Alingsås kommun
Förändrad barnomsorgstaxa 2019
Svar på motion - Föreningarnas Hus - Anna Hansson (MP)
Svar på motion - inför en-visselblåsarfunktion i Alingsås kommun - Anita
Brodén (L)
Ansökan om ekonomiskt bidrag för Alingsås Ryttarsällskap 2019
Uppföljning av policy för funktionshinderfrågor i Alingsås kommun
Månadsrapport finanshantering 2019, januari
Genomlysning socialnämnden, handlingsplan Effekt punkt # 1
Förslag till kommunstyrelsen - Tillsammans skapar vi Alingsås, efterfrågan av
dokumentets trohet, Anita Hedén-Unosson (S)
Förslag till kommunstyrelsen - Fokus på medborgardialog kring utveckling av
Alingsås – Anita Brodén (L)
Förslag till kommunstyrelsen - Ett etiskt ramverk mot korruption och otillåten
påverkan (punkterna 1-4) - Stefan Svensson (KD)
Råd för mänskliga rättigheter, förslag
Revidering av ägardirektiv för Alingsås Energi Nät AB
Ansökan från Projektgruppen för Alingsås 400-årsjubileum om flaggning på
kommunens flaggstänger
Instruktioner till kommunens ombud vid årsstämma 2019 för AB Alingsås
Rådhus
Meddelanden
Anmälan av delegeringsbeslut
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§ 38

Information och överläggningar
Ärendebeskrivning
A/ Drogvaneundersökning 2018
-samtliga sju högstadieskolor, Alströmergymnasiet och yrkesgymnasiet
-högstadium: fler som druckit, men färre som intensivkonsumerat
-gymnasium: minskning av de som druckit samt de som intensivkonsumerat
-av undersökningens totalt 14 kommuner är Alingsåselever 7-9 de som har lägst
konsumtion
-användningen av narkotika ligger på en låg nivå
B/ Förändrad barnomsorgstaxa
-taxan i princip oförändrad sedan 2002, förslaget innebär en mer enhetlig taxa
-maxtaxa i förskolan
- allmän förskola avgiftsfri 15 timmar/vecka
-minskad administration effektivisering i enlighet med kommunens flerårsstrategi
C/ Genomförande handlingsplan Effekt punkt 1 - Genomlysning socialnämnden
-bakgrund
-metod och källor
-socialnämndens ekonomiska förutsättningar, ekonomisk genomgång
-nyckeltal och omvärldsanalys
D/ Ansökan om ekonomiskt bidrag för Alingsås Ryttarsällskap 2019
-historik: borgen och bidrag
-möte med Alingsås Ryttarsällskap, kommundirektör och tf ekonomichef
-förslag nuvarande skuld: amorteringsfritt samt bidrag
E/ Årsredovisning 2018 för kommunstyrelse
-verksamhet, ny organisation
-uppdrag, mål och åtaganden
-ekonomi
-personal
F/ Årsredovisning 2018 för Alingsås kommun
-verksamhetens nettokostnader, årets resultat
-resultaträkning, kassaflödesanalys, balansräkning, budgetavvikelse
-årbokslut 2018 AB Alingsås Rådhus koncern:
årets resultat, balansomslutning, uppföljning ägardirektiv
-resultat kommunkoncernen
-verksamhetsuppföljning Alingsås kommun, uppdrag, mål, indikatorer
-personalredovisning: kompetensförsörjning, reallöneutveckling, sjukfrånvaro
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KS § 38, forts
G/ Kommundirektörens information
-pågåenderekrytering av förvaltningschefer:
barn- och ungdoms- samt vård- och omsorgsförvaltningarna
-kommande gemensamt informationsmöte samhällsbyggnadsnämnden
och kommunstyrelsen om E20 och Västra Stambanan
H/ GR information och övrig information
-Framtidsveckan 7 – 14 april
-Leader projekt: Göteborgs insjörike
-GR-styrgrupp utbildning

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

7

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-03-11

§ 39 2019.142 KS

Nya regler för ägar- och ledningsprövning för fristående verksamheter
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 18 december 2018 § 114
att godkänna förslag till nya regler för ägar- och ledningsprövning för fristående
verksamheter och sända till kommunfullmäktige för beslut.
De nya reglerna föreslås då riksdagen den 7 juni 2018 beslutade att införa nya krav i
Skollagen, för tillstånd för att få bedriva enskild verksamhet inom bland annat
skolverksamhet. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2019. Det innebär krav på att
fristående verksamheters ägar- och ledningskrets ska vara insatta i de lagar och regler som
berör den verksamhet de bedriver (SFS 2018:1158). Detta innebär att Alingsås kommun som
tillsynsmyndighet för kommunens fristående förskolor och pedagogisk omsorg, behöver
revidera dokument och rutiner.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 februari 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit del av barn- och ungdomsnämndens förslag och delar
nämndens uppfattning.
Den nya lagen innebär i korthet att kommunen vid godkännande av ny verksamhet ansvar
för att kontrollera att fristående verksamheters ägar- och ledningskrets är insatta i de lagar
och regler som berör den verksamhet de bedriver. Lagen ger kommunen rätt att ta ut avgift
vid godkännande av ny verksamhet och vid utökning av befintlig verksamhet. Avgiften ska
enligt kommunallagen basera sig på självkostnadsprincipen, dvs utgå ifrån den arbetstid och
de resurser som ärendeberedningen kräver.
Skolinspektionen har ansvar för tillsyn och godkännande av fristående grundskolor och de
har satt avgifter till 35 tkr för ansökan om nyetablering av fristående skola och 25 tkr för
ansökan om utökning av befintligt godkännande.
Barn- och ungdomsnämndens bedömning är att handläggning av en fristående förskola inte
kräver lika mycket tid som vid Skolinspektionens handläggning av en fristående skola.
Rimliga avgiftsnivåer för Alingsås kommun skulle kunna vara 24 tkr för nyetablering och 12
tkr för ansökan om utökat tillstånd.
Kommunledningskontoret ser positivt på att nämnden kan utföra sina åtaganden till lägre
kostnad och har inget att erinra mot förslaget.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 februari 2019, § 20.
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Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:

1. Kommunfullmäktige godkänner barn- och ungdomsnämndens förslag i sin helhet gällande
nya regler för ägar- och ledningsprövning för fristående verksamheter.
2. Avgiftsnivåerna uppgår till:
-Nyetablering av verksamhet: 24 tkr.
-Ansökan om utökande av befintlig verksamhet: 12 tkr.
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§ 40 2019.161 KS

Genomförande handlingsplan Effekt - Implementera ett överflyttande av
verksamheten för funktionshinder från socialnämnden till vård- och
omsorgsnämnden, slutlig ekonomisk reglering
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2017, § 142 om den politiska handlingsplanen
Effekt. Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2017,
§ 159 om genomförandeplan av handlingsplanen.
I handlingsplanen, under punkten Implementera ett överflyttande av verksamheten för
funktionshinder från socialnämnden till vård- och äldreomsorgsnämnden, beslutades att
samla kommunens funktionshinderverksamhet under dåvarande vård- och
äldreomsorgsnämnden. Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2017, § 251 att
verkställa flytten från 1 januari 2018.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 februari 2019 lämnat följande yttrande:
I samband med beslutet i kommunfullmäktige den 13 december 2017, § 251 överfördes
budgetmedel från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden för att bedriva
verksamheten. I efterhand har det visat sig att samtliga kostnader som
funktionshinderverksamheten uppbär ej flyttats över då dessa återfunnits under andra
verksamhetskoder hos socialnämnden. Den verkliga kostnaden har dock enligt gällande
reglemente flyttats över till vård- och omsorgsnämnden, varvid en ramjustering nu bör göras.
Under 2018 gjordes interna fördelningar mellan nämnderna kring verksamheten och dess
kostnader. Under året har dessa fördelningar varit föremål för diskussioner och utgör fortsatt
en osäkerhetsfaktor när respektive nämnd beslutar om sin budget för 2019.
Kommunledningskontoret har utrett de ekonomiska förhållandena mellan nämnderna och gör
bedömningen att ramarna bör justeras. Socialnämndens ram bör minska 7,8 mnkr och vårdoch omsorgsnämndens ram bör öka med motsvarande belopp. Summan består avrundat till
mnkr i poster hänfört till:
Myndighetsavdelning 5,0 mnkr
Lokalkostnad (Kolavägen) 1,1 mnkr
IT-kostnader 0,8 mnkr
Avdelningschef 0,9 mnkr
Nämndernas respektive ansvarsområde framgår av respektive nämnds vid tid gällande
reglemente.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 februari 2019, § 21.
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Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Socialnämndens grundkommunbidrag sänks med 7,8 mnkr avseende slutreglering med
anledning av flytt av funktionshinderverksamheten till vård- och omsorgsnämnden.
Regleringen gäller från den 1 januari 2019.
2. Vård- och omsorgsnämndens grundkommunbidrag höjs med 7,8 mnkr avseende
slutreglering med anledning av flytt av funktionshinderverksamheten från socialnämnden.
Regleringen gäller från den 1 januari 2019.
3. Nämndernas respektive ansvarsområde framgår av respektive nämnds vid tid gällande
reglemente, i övrigt hanteras eventuella mellanhavanden och överenskommelser med
skriftliga avtal där kostnads- och utföraransvar framgår.
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§ 41 2019.145 KS

Årsredovisning 2019 för kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till årsbokslut 2018 med tillhörande analyser
för kommunstyrelsens verksamhet.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 27 februari lämnat följande yttrande:
Resultatet för 2018 är ett underskott om 0,7 mnkr. Resultatet förklaras främst av ett flertal
personalkostnader av engångskaraktär som försämrar resultatet samt i övrigt en hög
personalomsättning vilket förbättrar det ekonomiska resultatet. Under året har ett överskott
inom kommunens IT-verksamhet reglerats mot nämnderna vilket sänkt resultatet
motsvarande 3,8 mnkr.
Kommunledningskontorets fokus på digitaliseringsarbetet har tagit sig uttryck i att finna
innovativa lösningar som möjliggör mindre kommunövergripande administration. En
aktivitets- och finansieringsplan har lett till verkställandet av ett flertal digitala processer.
Arbetet med EU:s nya dataskyddslag (GDPR) har implementerats i den kommunala
organisationen vilket har inneburit nya sätt att arbeta och hantera personuppgifter. Ett
utvecklingsarbete har skett genom implementering av bland annat ett e-handelssystem och
utveckling av verksamhetssystem.
Kommunstyrelsen har arbetat med marknadens intressenter för att genomföra en snabbare
plan- och exploateringsprocess. Avtal har tecknats med exploatörer för exploatering av
industri- och bostadsmark vilket kommer att möjliggöra tillväxt och byggnation av fler
bostäder.
Kommunstyrelsens personalomsättning är fortsatt hög (25,6 %) och har ökat jämfört med
samma period föregående år (20,4 %). Ett antal tjänster har återbesatts och flertalet tjänster
har utlysts under perioden. De nyrekryterade cheferna kommer fokusera på att utveckla och
systematisera arbetsmiljöarbetet ytterligare. Ett nytt ledarprogram har tagits fram för
kommunens chefer och kommunledningskontoret har fokuserat på åtaganden inom
personalområdet gällande förebyggande arbetsmiljöinsatser.
Arbetsutskottet har den 27 februari 2019, § 26 beslutat att hänskjuta ärendet till
kommunstyrelsen för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsens årsbokslut och negativt resultat om 0,7 mnkr för 2018 godkänns.
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§ 42 2019.002 KS

Årsredovisning 2018 för Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Styrmodellen är ett redskap för politiska beställningar och för att anslå resurser till
verksamhetsutförare så att dessa kan leverera tjänster anpassade till målgruppernas
önskemål och behov, vilket fastställs i flerårsstrategi för Alingsås kommun. En viktig del av
styrmodellen är uppföljning, så att nämnder, styrelser och fullmäktige får kunskap om
tjänsternas kvalitet, verksamhetens ekonomiska läge samt personalredovisning. I Alingsås
kommun sker uppföljning tre gånger om året, per den sista april (vårbokslut), per den sista
augusti (delårsbokslut) samt per den sista december (årsredovisning).
Årsredovisningen är kommunstyrelsens samlade rapport och analys av verksamhet, ekonomi
och personal till kommunfullmäktige för det gångna året. I årsredovisningen analyseras de
prioriterade målen och indikatorerna utifrån nämndernas och bolagens redovisade resultat.
Beredning
Arbetsutskottet beslutade den 27 februari 2019, § 35 att hänskjuta ärendet till
kommunstyrelsen för beslut.
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 5 mars 2019 lämnat följande yttrande:
Beskrivningarna av arbetet under året och nämndernas uppföljning av varje åtagande är
viktiga underlag för analysen, men finns inte med i själva årsredovisningen. Underlagen från
nämnderna finns istället samlade i ett separat beslutsunderlag till årsredovisningen.
God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv:
Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska det i budgeten anges
finansiella mål samt mål för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning.
Därtill ska förvaltningsberättelsen i årsredovisningen innehålla en utvärdering av om målen
för god ekonomisk hushållning har uppnåtts. Det är varje kommuns uppgift att inom lagens
ramverk finna formerna för sin tillämpning. Avseende god ekonomisk hushållning ur ett
verksamhetsperspektiv har kommunfullmäktige i Alingsås kommun antagit 12 stycken
prioriterade mål med tillhörande indikatorer samt ett antal riktade uppdrag. Den
sammantagna bedömningen visar att kommunen lever upp till god ekonomisk hushållning ur
ett verksamhetsperspektiv.
God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv:
Alingsås kommun har för 2018 beslutat om fem mål för god ekonomisk hushållning ur ett
finansiellt perspektiv. I årsbokslut 2018 uppfylls fyra av fem mål. Den sammantagna
bedömningen är att god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv föreligger. Dock
vill kommunledningskontoret fortsatt betona att årets resultat till stor del beror på starka
resultat under finansieringen. Kommunens nämnder har fortsatt en ekonomi som ej är i
balans. Kommunen har därmed fortsatt en utmaning att ställa om verksamheten för att möta
kommande års ekonomiska utmaningar.
Årets resultat för Alingsås kommun uppgår till 74,5 mnkr vilket motsvarar 3,3 procent av
skatte- och bidragsintäkter. Alingsås kommunkoncern redovisar ett resultat om 149,1 mnkr
för år 2018.
Justerandes sign
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Personalredovisning:
I årsredovisningen konstateras att den totala sjukfrånvaron uppgick till 6,9 % under 2018,
vilket är 0,6 procentenheter lägre jämfört med föregående år. Högst sjukfrånvaro återfinns
inom kommunens kontaktyrken; förskollärare, barnskötare, elevassistenter, fritidspedagoger,
undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter och socialsekreterare.

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Årsredovisning år 2018 för Alingsås kommun godkänns.
2. Nämndernas underskott för år 2018 skrivs av.
Anteckning
Glenn Pettersson (SD) och Boris Jernskiegg (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Sverigedemokraterna noterar att kommunala bolag går med förlust 2017 vilket påverkar
resultatet 2018. Orsaken är tvångsinlösen av lån i internbanken. Vi ifrågasätter detta beslut
och anser att hyressänkning är av ondo för kommunen i sin helhet. Dessa pengar påverkar
upplåningsgraden negativt.
Sverigedemokraterna ifrågasätter samtidigt uppförandet av en demokratifientlig staty i det
offentliga rummet.
Expedieras till
Samtliga nämnder, bolag
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§ 43 2019.132 KS

Förändrad barnomsorgstaxa 2019
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 18 december 2018 § 110
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa höjda avgiftsnivåer och höja avgiften för förskola
och pedagogisk omsorg (1-5 år) från och med 1 januari 2019 eller så snart det går.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 1 mars 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit del av barn- och ungdomsnämndens beslut och gör
följande bedömning. Nuvarande barnomsorgstaxa för Alingsås kommun innebär en
differentierad avgiftsnivå utifrån tre olika tidsintervall.

Som underlag till barn- och ungdomsnämndens beslut har en jämförelse med övriga
kommuner inom Göteborgsregionen genomförts. I jämförelsen framgår att Alingsås kommun
är den enda kommunen som har tre olika avgiftsnivåer som varierar utifrån vistelsetid. Av
totalt 13 kommuner tillämpar 10 av kommunerna enbart en avgiftsnivå och differentierar
därmed inte utifrån vistelsetid. En följd av detta är att Alingsås vid en jämförelse har en av de
lägre finansieringsgraderna.

Föreslagen taxa innebär att Alingsås kommun övergår från tre olika nivåer för vistelsetid till
en nivå, vilket ligger i linje med majoriteten av kommunerna inom Göteborgsregionen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 mars 2019, § 26 och lämnat följande förslag till
beslut:
Förändrad barnomsorgstaxa godkänns och träder i kraft den 1 juni 2019.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Hansson (MP) föreslår att förslag till förändrad barnomsorgstaxa avslås.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Förändrad barnomsorgstaxa godkänns och träder i kraft den 1 juni 2019.

Reservation
Anna Hansson (MP) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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§ 44 2018.427 KS

Svar på motion - Föreningarnas Hus - Anna Hansson (MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) lämnade till kommunfullmäktige den 5 september 2018, § 153, en
motion om att inrätta ett Föreningars Hus - för att skapa förutsättningar för ett blomstrande
föreningsliv i Alingsås kommun. Motionären yrkar att Alingsås kommun ska inrätta ett
Föreningars Hus.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 november 2018, § 211 att remittera
ärendet till dåvarande kultur- och fritidsnämnden. Den nybildade kultur- och
utbildningsnämnden behandlade ärendet den 16 januari 2019, § 14.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 14 februari 2019 lämnat följande yttrande:
Kultur- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 16 januari 2019, § 14 med förslaget
att motionen avstyrks. Nämnden hänvisar till att det redan finns samlingslokaler som kan
nyttjas på det sättet motionären efterfrågar, och att det inte finns skäl att inrätta ytterligare ett
särskilt hus eller byggnad för föreningar (ett så kallat Föreningarnas Hus). I kommunens
befintliga samlingslokaler och mötesplatser finns resurser så som till exempel Wifi, skrivare
och projektor, vilket gör att lokalerna skulle kunna användas mer till olika typer av
föreningsverksamhet.
Kommunledningskontoret instämmer med kultur- och utbildningsnämndens yttrande och har
inget ytterligare att tillägga.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 mars 2019, § 22 lämnat förslag att motionen
avslås.
Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Hansson (MP) föreslår att motionen bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.
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Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt eget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen avslås.
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§ 45 2018.373 KS

Svar på motion - inför en-visselblåsarfunktion i Alingsås kommun - Anita
Brodén (L)
Ärendebeskrivning
Anita Brodén (L), Per Palm (L), Kristina Grapenholm (L) och Jan Kesker (L) har vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2018, § 123, lämnat en motion angående
införande av en visselblåsarfunktion i Alingsås kommun. Visselblåsarfunktionen förslås vara
ett verktyg för anställda i Alingsås kommun för att slå larm om oegentligheter som
förekommer inom organisationen utan att riskera repressalier.
Kommunfullmäktige lämnade den 13 juni 2018, § 123, ärendet till kommunstyrelsen för
beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i sin tur den 15 augusti 2018, § 138,
att lämna ärendet till kommunledningskontoret för beredning.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 8 februari 2019 lämnat följande yttrande:
I flerårsstrategi för Alingsås kommun 2019-2021, antagen av kommunfullmäktige den 12
december 2018, § 226, ges kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta en visselblåsarfunktion
som ger anställda och invånare möjlighet att rapportera oegentligheter utan att drabbas av
negativa konsekvenser.
Kommunstyrelsen godkände den 4 februari 2019, § 25, flerårsstrategi för kommunstyrelsen
2019-2021 i vilken ansvaret att införa en visselblåsarfunktion tilldelas stabsavdelningen. I och
med antagandet av flerårsstrategi för Alingsås kommun 2019-2021 bör motionen anses
besvarad.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 mars 2019, § 23.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen anses besvarad.
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§ 46 2019.101 KS

Ansökan om ekonomiskt bidrag för Alingsås Ryttarsällskap 2019
Ärendebeskrivning
Alingsås Ryttarsällskap inkom under januari 2019 med en ansökan om ekonomiskt bidrag.
Styrelsen i Alingsås Ryttarsällskap föreslår att det beslut som fattades av kommunstyrelsen
dem 20 maj 2017, § 109, ska gälla i sin helhet och med den långsiktighet som var den
uttryckliga avsikten i beslutet. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärenden den 27
februari 2019, § 24, och beslutade att ge kommundirektören i uppdrag att till
kommunstyrelsens sammanträde den 11 mars 2019 återkomma med förslag till permanent
hantering av skuldförbindelsen.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 6 mars lämnat följande yttrande samt förslag till
beslut:
Kommunledningskontoret har efter arbetsutskottets sammanträde haft ett möte med
representanter för Alingsås Ryttarsällskap för att få ytterligare underlag till en permanent
hantering av skuldförbindelsen. Efter detta möte har Alingsås Ryttarsällskap inkommit med
ett förslag på en långsiktig och hållbar lösning för både kommun och förening.
Ryttarsällskapets förslag är att det lån som föreningen har till kommunen skrivs av och att
föreningen får ett bidrag från kommunen. Föreningen föreslår att kommunen ska bevilja ett
bidrag om 400 tkr per år under tre års tid, sedan 300 tkr per år under två års tid och
sedermera ett permanent bidrag om 200 tkr per år. Med detta förslag anser föreningen att de
kan skapa en långsiktigt hållbar verksamhet.
Alingsås Ryttarsällskap har en skuld till kommunen om ungefär 3,4 mnkr. Gällande
amorteringsplan fastställer att lånet löper utan ränta och att den årliga amorteringen uppgår
till 0,5 mnkr per år. Enligt amorteringsplanen kommer skulden vara reglerad i slutet av år
2025.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att föreningens lån till kommunen inte bör
avskrivas utan att föreningen istället beviljas amorteringsfrihet. Det innebär att föreningen
fortsatt har en skuld till kommunen men att kommunen inte ställer krav på amortering av
skulden. Vidare anser kommunledningskontoret att det kan vara rimligt att bevilja
föreningens önskan om årliga bidrag för att ge föreningen en möjlighet till att långsiktigt ställa
om sin verksamhet. Kommunledningskontoret anser därför att föreningen ska beviljas ett
bidrag om 1,5 mnkr, som fördelas över åren 2019-2022 enligt föreningens förslag. Därefter
bör föreningen beviljas ett årligt bidrag om 200 tkr med hänvisning till föreningens särskilda
värde och art.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
1. Alingsås Ryttarsällskap beviljas amorteringsfrihet tills vidare men den räntefria skulden till
kommunen kvarstår.
2. Alingsås Ryttarsällskap beviljas ett bidrag om 1,5 mnkr, som fördelas över åren 2019-2022
enligt föreningens förslag.
3. Alingsås Ryttarsällskap beviljas ett årligt bidrag om 200 tkr från och med år 2023.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Daniel Filipsson (M) och Simon Waern (S) föreslår att kommunledningskontorets förslag till
beslut punkt 1 och 2 bifalls.
Glenn Pettersson (SD) yrkar bifall till Daniel Filipssons och Simon Waerns ändringsförslag.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunledningskontorets
förslag till beslut punkt 1 och 2.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
1. Alingsås Ryttarsällskap beviljas amorteringsfrihet tills vidare men den räntefria skulden till
kommunen kvarstår.
2. Alingsås Ryttarsällskap beviljas ett bidrag om 1,5 mnkr, som fördelas över åren 2019-2022
enligt föreningens förslag.
Expedieras till
Alingsås Ryttarsällskap, Klk-ek
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§ 47 2018.647 KS

Uppföljning av policy för funktionshinderfrågor i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
I policyn för funktionshinderfrågor i Alingsås kommun, antagen av kommunfullmäktige den 23
mars 2011, § 34 framgår att en samlad utvärdering av policyn skall göras i slutet av varje
mandatperiod. Någon uppföljning gjordes inte för mandatperioden 2011-2014.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 20 februari 2019 lämnat följande yttrande:
Policyn utgår från Förenta Nationernas (FN) konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Konventionen har antagits av Sveriges riksdag och den trädde i kraft i
Sverige januari 2009. Sverige har därmed juridiskt förbundit sig att främja, skydda och
säkerställa rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Grundtanken i reglerna är
delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning inom samhällets alla
områden. Konventionen består av ett antal artiklar som listar nödvändiga åtgärder inom
samtliga livsområden och kan användas som riktlinjer för vilka åtgärder som behövs för att
personer med funktionsnedsättning ska få sina rättigheter uppfyllda.

Alingsås kommuns policy för funktionshinderfrågor skall vara en naturlig del i all kommunal
planering och budgetarbete men också ett verktyg i det dagliga livet för att kunna förverkliga
målen med policyn.

Under mandatperioden 2015-2018 har det gjorts en hel del i arbetet att främja, skydda och
säkerställa rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den offentliga miljön ute blir
mer tillgänglig för allt fler. Bland annat anpassas busshållplatser, lekplatser och badplatser.
Personal utbildas i diskrimineringslagen, prova på utbildningar och andra relevanta
utbildningar för att göra ett så bra jobb som möjligt i mötet med kommuninvånarna.
Renoveringar, tillbyggnationer och nybyggnationer utgår från VG-riktlinjerna och blir
tillgängligare. Utförligare beskrivning finns i bilagan.

Uppföljningen visar att verksamheterna arbetar med åtgärder för att uppnå jämlikhet där alla
kan vara delaktiga på så lika villkor som möjligt, men att mycket arbete kvarstår. Arbetet med
tillgänglighetsdatabasen (TD) har varit bra för att uppmärksamma vilka hinder som finns
offentliga miljöer. Det arbete som ligger framför är nu att åtgärda dessa hinder. Ett
rättighetsbaserat arbetssätt är en naturlig väg att gå för att få fler kommuninvånare att känna
sig bemötta på ett jämlikt sätt och även en tydlig struktur för medarbetare att se sin yrkesroll
som skyldighetsbärare jämtemot rättighetsbärarna.
Justerandes sign
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 mars 2019, § 25.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Uppföljningen av policy för funktionshinderfrågor i Alingsås kommun godkänns.
Expedieras till
Samtliga nämnder och bolag, förvaltningschefer, KF
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§ 48 2019.010 KS

Månadsrapport finanshantering 2019, januari
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 februari 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har sammanställt en månadsrapport för januari 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 6 mars 2019, § 27.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Månadsrapport finanshantering 2019, januari godkänns.
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§ 49 2019.146 KS

Genomlysning socialnämnden, handlingsplan Effekt punkt # 1
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fattade den 14 juni 2017, § 142 beslut om den politiska handlingsplanen
Effekt. Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2017, § 159 om genomförandeplan
av handlingsplanen.
I handlingsplanen, under punkten stärkt ekonomistyrning, ges kommunstyrelsen i uppdrag att
genomlysa samtliga nämnder. Målet med genomlysningarna är att säkerställa att nämnderna
följer flerårsstrategins utpekade vilja gällande ambitioner, kvalitet och ekonomiska ramar.
Socialnämnden genomlyses först med målet att förbättra förvaltningens förutsättningar att
styra och leda. Detta främst genom att förbättra möjligheten till bättre ekonomistyrning 2019,
genom att ge förslag på förbättringar på ekonomisk data och verksamhetsdata samt att göra
riskanalyser inför framtiden.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 februari 2019 lämnat följande yttrande:
Kommande år kommer omfattande kommunala utmaningar, i Alingsås kommer den
demografiska utmaningen vara extra påtaglig att hantera. Kommunen kommer därför att
behöva bedriva ett proaktivt arbete för att fortsatt kunna expandera vilket ställer krav på en
verksamhet som är kostnadseffektiv.
Grundläggande i kommunal ekonomi är att kommunen inte får förbruka mer resurser än vad
kommunen har. Ett absolut minikrav i lagen är balanskravet, kravet om ett resultat som inte
är negativt. Alingsås kommuns ekonomistyrning består av långsiktiga finansieringsplaner där
kärnan är att en nämnd inte får förbruka mer resurser än den blivit tilldelad av fullmäktige.
Negativa prognoser och befarade underskott ska alltid följas av handlingsplaner.
Genomlysningen genomförs som del i kommunstyrelsens uppsiktplikt samt svarar upp mot
de krav som fullmäktige ställt om ökad styrning och ledning.
Genomlysningen har genomförts genom analys av ekonomisk data från Alingsås kommun
och analys av nyckeltal från databaser. De nyckeltal som används i rapporten är främst
hämtade från databaserna Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen), SCB
(Statistikmyndigheten) men data har även hämtats från socialstyrelsen och
försäkringskassan. För att kunna utföra analys, relatera data och förklara samband jämförs
Alingsås kommun med på förhand jämförbara kommuner, kommunerna i Göteborgsregionen
och riket.
Arbetet har genomförts i samråd med socialförvaltningen där förvaltningen varit behjälplig
med att ta fram underlag och analyserat data och dragit slutsatser utifrån sin specifika
verksamhetskunskap, vilka är invävda i genomlysningen.
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Generellt finns en bred samling nyckeltal, vilka i olika grad avviker både positivt och negativt i
jämförelse med urvalsgruppen och riket. Det kan efter genomförd analys konstateras att
kommunen behöver kvalitetssäkra data för att säkerställa rättvisande analysunderlag som
kan hjälpa kommunen att fatta kloka beslut framöver.
Det finns både utmaningar och brister kring hur socialnämnden hanterat sin ekonomi och
följsamheten utifrån fullmäktiges flerårsstrategier de senaste åren. Framförallt har riktade
medel och politiska satsningar inte kunnat följas upp på ett transparent vis vilket resulterat i
svårigheter i att analysera. Ett offensivt förbättringsarbete har inletts och förhoppningarna är,
genom goda samarbeten, stora på att få en transparent ekonomi 2019. Socialnämnden
väntas ha ekonomiska utmaningar att hantera under året uppgående till ungefär 20 mnkr.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 februari 2019, § 28.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:

Genomlysning av socialnämnden utifrån handlingsplan Effekt godkänns.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

26

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-03-11

§ 50 2018.261 KS

Förslag till kommunstyrelsen - Tillsammans skapar vi Alingsås,
efterfrågan av dokumentets trohet, Anita Hedén-Unosson (S)
Ärendebeskrivning
”Tillsammans skapar vi Alingsås” antogs av kommunstyrelsen den 14 november 2016, § 213
som en del i projektet ”Arbetsgivarmärke 2016”. Tillsammans med målbilderna i ”Alingsås
kommun - en mönsterarbetsgivare” utgör dokumentet grunderna i arbetet med att stärka
kommunens varumärke som arbetsgivare.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 februari 2019 framfört följande :
Utifrån frågeställningarna i förslaget beskrivs pågående arbete nedan:
-Satsa på 80-90-100 modellen från 62 års ålder. Detta innebär att man jobbar 80%, får 90% i
lön, och 100% i tjänstepensionsavsättning.
Svar: En av SKLs strategier för att klara kompetensörjningen är att få fler att jobba mer.
Ovanstående modell kan vara en modell som möjliggör att fler arbetar mer samtidigt som det
också kan innebära att man arbetar mindre. Inom ramen för frågeställningen arbetar HRenheten och ekonomiavdelningen med att ta fram förslag på en modell som i sin
grunddefinition inte reducerar antalet arbetade timmar.
-Öronmärka pengar till ett utjämningssystem för jämställda löner mellan män och kvinnor för
lika arbete.
Svar: Alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning varje år. Syftet med kartläggningen är
att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män. HRenheten har i uppdrag (flerårsstrategin 2019-2021) av kommunstyrelsen att ansvara för att
följa upp lönekartläggning och vid behov vidta lämpliga åtgärder. Eventuella åtgärder görs
inom ram för den årliga löneöversynen.
-Att den fackliga samverkan stärks ytterligare.
Svar: Alingsås kommuns samverkansavtal med personalorganisationerna revideras under
2019.
-Att dokumentet ”Tillsammans skapar vi Alingsås” hålls levande, följs och utvecklas och blir
en del av anställningsförhållandet i kommunen för ALLA medarbetare.
Svar: Tillsammans med uppdraget om värdegrund (flerårsstrategin 2019-2021) bildar
”Tillsammans skapar vi Alingsås” en gemensam målbild med koppling till
arbetsgivarvarumärke. Under 2019 kommer handlingsplan avseende värdegrund att tas
fram, arbetet med värdegrund kommer att ligga i linje med ”Tillsammans skapar vi Alingsås”.
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Utifrån frågeställningarna i förslaget beskrivs pågående arbete nedan, forts:
-Att ingen chef ska ha fler än 30 medarbetare i sitt ansvarsområde.
Svar: Inom ramen för målbild avseende ledarskap i ”Alingsås kommun - en
mönsterarbetsgivare” (2015.269 KS) definieras att kommunen ska arbeta aktivt för att antalet
medarbetare per chef ej överstiger 30 tillsvidareanställda. Aktiviteten kräver prioritering av
resurser inom respektive förvaltning.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 februari 2019, § 29.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Förslaget anses besvarat.
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§ 51 2017.621 KS

Förslag till kommunstyrelsen - Fokus på medborgardialog kring
utveckling av Alingsås – Anita Brodén (L)
Ärendebeskrivning
Anita Brodén (L) har till kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 september 2017, § 150,
lämnat följande förslag till kommunstyrelsen om medborgardialog:
att en processledare tillsätts för att involvera medborgare alltifrån skolelever till
pensionärsorganisationer, från förtroendevalda till näringsliv och den civila sektorn i en
medborgardialog och process kring utvecklingen av Alingsås.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 21 februari 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunfullmäktige i Alingsås antog den 28 mars 2012, § 59, riktlinjer för planerad
medborgardialog i Alingsås. I kommunens flerårsstrategi 2019 - 2021, antagen av
kommunfullmäktige 12 december 2018, § 226, har samtliga nämnder getts i uppdrag att
stärka och utveckla demokratin, och i lämpliga former använda sig av medborgardialog. I
kommunstyrelsens flerårsstrategi 2019-2021, antagen av kommunstyrelsen 4 februari 2019,
§25 ges stabsavdelningen på kommunledningskontoret i uppdrag arbeta med att stärka och
utveckla demokratin och i lämpliga former använda sig av medborgardialog. Med de uppdrag
som givits i Alingsås kommuns flerårsstrategi 2019-2021 är förslaget beaktat.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 februari 2019, § 30.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Ärendet avslutas med hänvisning till kommunledningens yttrande.

Jens Christian Berlin (L) lämnar följande protokollsanteckning:
För att framgångsrikt kunna genomföra en medborgardialog krävs både kunskap och
medvetenhet. Medborgardialog måste ses som en naturlig del i beredningen av ett ärende
och de förtroendevalda måste redan tidigt i en beslutsprocess kunna ta ställning till om
medborgardialog ska användas. Det finns anledning att framgent uppmärksamma hur de i
flerårsstrategin givna uppdragen kring medborgardialog förvaltas av kommunens styrelser
och nämnder. Det finns också anledning i detta sammanhang att under året se över och
uppdatera de riktlinjer för medborgardialog som antogs av fullmäktige för sju år sedan.
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§ 52 2018.365 KS

Förslag till kommunstyrelsen - Ett etiskt ramverk mot korruption och
otillåten påverkan (punkterna 1-4) - Stefan Svensson (KD)
Ärendebeskrivning
Stefan Svensson (KD) lämnade i skrivelse den 24 maj 2018 förslag till kommunstyrelsen om
införande av riktlinjer mot mutor, korruption och jäv, en visselblåsarfunktion samt en
gemensam värdegrund för politiker och tjänstemän. Förslaget omfattade även en stärkning
och synliggörande av internkontrollarbetet i kommunen.
Kommunstyrelsen beslutade den 28 maj 2018, § 94, att lämna i uppdrag till
kommunledningskontoret att bereda förslaget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde den 15 augusti 2018, § 131, att
återremittera ärendet till kommunledningskontoret för ytterligare beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 8 februari 2019 lämnat följande yttrande:
I flerårsstrategi för Alingsås kommun 2019-2021, antagen vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 12 december 2018, § 226, ges kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta en
visselblåsarfunktion, att ta fram en gemensam värdegrund samt att utveckla och förbättra
styrningen i kommunkoncernen. Kommunstyrelsen godkände den 4 februari 2019, § 25,
flerårsstrategi för kommunstyrelsen 2019-2021 i vilken ansvaret för ovan nämnda uppdrag
tilldelas stabsavdelningen. Förslagen att införa en visselblåsarfunktion, gemensam
värdegrund samt stärkning av internkontrollarbetet bör därför hanteras i samband med
uppfyllande av uppdrag i flerårsstrategi för Alingsås kommun 2019-2021.
Flertalet kommuner samt Sveriges kommuner och landsting har riktlinjer om mutor,
korruption och jäv vilket Alingsås kommun saknar. För att stärka arbetet mot korruption bör
sådana riktlinjer tas fram.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 februari 2019, § 31.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
1. Förslag om att införa en visselblåsarfunktion, gemensam värdegrund samt att stärka
internkontrollarbetet hanteras i samband med
uppfyllande av uppdrag i flerårsstrategi för Alingsås kommun 2019-2021.
2.

Kommunledningskontoret ges i uppdrag att ta fram riktlinjer mot mutor, korruption
och jäv.
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§ 53 2019.130 KS

Råd för mänskliga rättigheter, förslag
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 30 januari 2019, § 9 att ge kommunledningskontoret i uppdrag
att inrätta ett råd för mänskliga rättigheter, som ersätter kommunala rådet för
funktionshinderfrågor (KRF).

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den
februari 2019 lämnat följande yttrande samt förslag till beslut:
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen utser de politiska representanterna
till rådet för mänskliga rättigheter, 2 ledamöter och 2 ersättare varav den ena ledamoten
också ska väljas till ordförande. Dessa ledamöter, tillsammans med tjänsteperson på
kommunledningskontoret, startar en process där de bjuder in föreningar och representanter
knutna till mänskliga rättighetsfrågor, för att ta fram en struktur för sammansättningen av
rådet. Det här bör ske under våren med redovisning till kommunstyrelsen i juni. Arbete med
att ta fram ett nytt reglemente kommer att ske parallellt.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Arbetsutskottet beslutade den 27 februari 2019, § 32 att hänskjuta ärendet till
kommunstyrelsen för beslut.
Förslag till beslut på sammanträdet
Daniel Filipsson (M) föreslår att Lady France Mulumba (KD) utses till ledamot och Karin
Schagerlind (M) till ersättare, samt att Lady France Mulumba (KD) utses till ordförande i
rådet.
Simon Waern (S) föreslår att Irene Jonsson (S) utses till ledamot i rådet.
Martin Lindberg (V) föreslår att Maria Adrell (V) utses till ersättare i rådet.
Glenn Pettersson (SD) föreslår att Boris Jernskiegg (SD) utses till ledamot i rådet.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att utse följande ledamöter, ersättare och
ordförande till rådet för mänskliga rättigheter:
Ledamöter Lady France Mulumba (KD) och Irene Jonsson (S), ersättare Karin Schagerlind
(M) och Maria Adrell (V), ordförande Lady France Mulumba (KD).
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Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
1. Lady France Mulumba (KD) och Irene Jonsson (S) utses till ledamöter i rådet för
mänskliga rättigheter för perioden 2019-2022.
2. Karin Schagerlind (M) och Maria Adrell (V) utses till ersättare i rådet för mänskliga
rättigheter för perioden 2019-2022.
3. Lady France Mulumba (KD) utses till ordförande för rådet för mänskliga rättigheter för
perioden 2019-2022.
Reservation
Glenn Pettersson (SD) och Boris Jernskiegg (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Expedieras till
MR-strateg
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§ 54 2019.168 KS

Revidering av ägardirektiv för Alingsås Energi Nät AB
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 12 december 2018 (§ 226) flerårsstrategi för Alingsås
kommun 2019-2021 med tillhörande investeringsbudget för 2019-2023. I antagen
flerårsstrategi framgår att för att öka andelen förnybar energi i Alingsås kommun kommer det
göras ett tillägg i ägardirektiven för Alingsås Energi Nät AB i syfte att öka antalet laddstolpar
för elfordon i hela kommunen.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 1 mars 2019 lämnat följande yttrande:
AB Alingsås Rådhus bereder enligt Alingsås kommuns företagspolicy ärenden avseende
dotterbolagens ägardirektiv och har tagit fram förslag på förändrat ägardirektiv. AB Alingsås
Rådhus har berett ärendet och styrelsen beslutade på styrelsemöte den 27 februari 2019, §
6, att godkänna förslaget till nytt ägardirektiv. I förslaget till reviderat ägardirektiv för Alingsås
Energi Nät AB är följande lydelse ett tillägg till ändamålen med verksamheten: ”Bolaget ska
verka för en fortsatt utbyggnad av ladd infrastruktur i kommunen.”
Då ändringen i ägardirektivet inte är av principiell art, görs bedömningen att
kommunstyrelsen kan godkänna det reviderade ägardirektivet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 mars 2019, § 37.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Ägardirektiv för Alingsås Energi Nät AB godkänns.
Expedieras till
AENAB
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§ 55 2019.249 KS

Ansökan från Projektgruppen för Alingsås 400-årsjubileum om flaggning
på kommunens flaggstänger
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog den 11 september 2018, § 145, Regler för Alingsås kommuns
flaggning. Av reglerna framgår att kommunstyrelsen beslutar om flaggning på kommunens
sju officiella flaggstänger. På kommunens sju paradstänger på Stora torget hissas vimplar
under tidsperioden den 1 april- 31 oktober, när ingen annan flaggning sker.
Projektgruppen för Alingsås 400-årsjubileum har skickat en ansökan om flaggning på
kommunens flaggstänger till kommunstyrelsen. Projektgruppen ansöker om att kommunen
ska flagga med jubileumsflaggor på Stora torgets flaggstänger under tiden 1 april – 31
oktober. Förslaget från projektgruppen är att tre stänger flaggas med jubileumsflaggor och
fyra stänger flaggas med vimplar.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 5 mars 2019 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Att flagga med jubileumsflaggor skulle ytterligare synliggöra firandet av Alingsås 400 år.
I praktiken innebär ansökan att under tidsperioden 1 april-31 oktober då ingen annan
flaggning på paradstängerna sker, flaggas det med tre jubileumsflaggor och fyra vimplar
istället för sju vimplar. Allmänna flaggdagar eller annan dag som bestämts i Regler för
Alingsås kommuns flaggning har alltid förtur.
Kommunledningskontoret föreslår att projektgruppens ansökan om att flagga med
jubileumsflaggan på kommunens flaggstänger beviljas.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Ansökan om flaggning beviljas i enlighet med kommunledningskontorets yttrande.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Ansökan om flaggning beviljas i enlighet med kommunledningskontorets yttrande.
Expedieras till
Projektgruppen för Alingsås 400-årsjubileum
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§ 56 2019.215 KS

Instruktioner till kommunens ombud vid årsstämma 2019 för AB
Alingsås Rådhus
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att utfärda instruktioner till kommunens ombud på ordinarie
årsstämma den 14 mars 2019 i AB Alingsås Rådhus.
Följande instruktioner bör ges till ombudet på ordinarie årsstämma i AB Alingsås Rådhus:
Under förutsättning av en ren revisionsrapport och att revisionspromemorian inte innehåller
väsentliga anmärkningar:
-Koncernredovisningen fastställs.
-Upprättad resultaträkning och balansräkning för AB Alingsås Rådhus fastställs.
-Vinsten balanseras enligt upprättat förslag.
-Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet.
Styrelsen:
Följande arvoden skall gälla från och med den 1 januari 2019;
Styrelseledamot i AB Alingsås Rådhus, som inte är kommunalråd, erhåller 636 kr
månadsarvode.
Styrelseledamot i AB Alingsås Rådhus, som inte är kommunalråd, erhåller timarvode.
I övrigt tillämpas arvoden och ersättningar för förtroendevalda antagna av
kommunfullmäktige för AB Alingsås Rådhus styrelse.
Revisorer i AB Alingsås Rådhus, vald av stämman, erhåller ersättning efter fakturering.
Lekmannarevisorer i AB Alingsås Rådhus erhåller ett månadsarvode på 318 kr.
Revisorssuppleant erhåller ett månadsarvode på 127 kr.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen ger ovanstående instruktioner till kommunens ombud vid ordinarie
årsstämma 2019 för AB Alingsås Rådhus.
Expedieras till
Kommunens ombud
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§ 57

Meddelanden
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 19:6 Budgetförutsättningar för åren 20192022.
Kultur- och utbildningsnämnden – Utdrag ur, § 26, protokoll från den 20 februari 2019,
Framtida behov av om- och tillbyggnation av Alströmergymnasiet.
Arbetsmiljöverket – Ett hållbart arbetsliv är lönsamt för alla.
Generaldirektör Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingen - Brev till kommuner, regioner och
länsstyrelser: Arbetsförmedlingen stå inför sin största förändring.
FoU i väst, GR, Alingsås kommun – Ungas livssituation i Alingsås kommun, resultat av Luppundersökningen 2017.
Alberthallen AB – Protokoll från den 5 februari 2019.
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund – Protokoll från den 21 februari 2019.
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§ 58

Anmälan av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
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.
2019.048, -007
005
Kommundirektören – Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal med Fujitsu Sweden AB.
2019.048, -008
005
Kommundirektören – stabschef Cecilia Knutsson utses till t f kommundirektör från och med
den 10 februari till och med den 17 februari 2019 under kommundirektör Maria Standars
semester.
2019.012, -004
005
Tf ekonomichef – Upptagande av lån om 200 MSEK den 13 februari 2019, ersätter lån Kl
94275 och kl 94277 som förfaller den 13 februari 2019.
2019.096, -001
005
Stabschefen – Avskrivning av följande inaktuella ärenden:
2017.420 KS Förslag till förlikning angående underhåll och skador i lokal på Kungsgatan
45C, Alingsås.
2017.665 KS Äskande av ekonomiskt stöd – Alingsås Nämndemannaförening.
2018.417 KS Remiss – EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser
av unionsrätt.
2018.736, -005
070
Tf ekonomichef – Upptagande av lån om 163 MSEK den 12 mars 2019, ersätter kl 94280 lån
som förfaller den 12 mars 2019.
2019.081, -002
320
Tf ekonomichef – Undertecknande av avtal, överlåtelse av Fältspaten 16.
2019.162, -002
320
Tf ekonomichef – Undertecknande av avtal, överlåtelse av Rådmanshage 14.
2019.012, -006
005
Tf ekonomichef – Anställning av Susanne Wye Bengtsson som redovisningsekonom på
redovisningsenheten från och med den 20 maj 2019, tillsvidare.
2019.001, -008
005
Kommundirektören – Uppdatering av attestlista 2019 för kommunledningskontoret.
2019.012, -007
005
Tf ekonomichef – Anställning av Mick Bauer som controller på controllerenheten från och
med den 10 juni 2019, tillsvidare.
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KS § 58, forts
Anmälan av delegeringsbeslut, forts
2019.097, -001
005
Tillväxt- och exploateringschefen – Undertecknande av servitutsavtal för GC-väg Lövekulle
1:126.
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