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Beslutande

Daniel Filipsson (M) (ordförande)
Simon Waern (S) (vice ordförande)
Björn Wallin Salthammer (S)
Anita Hedén-Unosson (S)
Karin Schagerlind (M)
Karl-Johan Karlsson (C)
Susanna Nerell (C)
Stefan Bedö (L)
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Glenn Pettersson (SD)
Boris Jernskiegg (SD)
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Martin Lindberg (V)
Anna Hansson (MP)
Pär-Göran Björkman (S)

Ej tjänstgörande
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Irene Jonsson (S)
Peter Norlander (S)
Eva-Lotta Pamp (M)
Daniél Nordh (C)
Urban Eklund (KD)
Klas Åkerlund (L)
Jan Gustafsson (V)

Övriga deltagare

Maria Standar (kommundirektör)
Anci Eyoum (kommunsekreterare)
Simon Lindau (tf ekonomichef) §59
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Simon Waern (S)
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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§ 59
§ 60
§ 61
§ 62
§ 63
§ 64
§ 65
§ 66
§ 67
§ 68
§ 69
§ 70
§ 71
§ 72
§ 73
§ 74
§ 75
§ 76
§ 77
§ 78
§ 79

Information och överläggningar
Taxa för utlämnande av allmän handling
Avgifter för tillstånd enligt lag om tobak och liknande produkter
Upplåningsram och marknadsmässiga räntepåslag
Ansökan om medel ur flyktingfond 2019
Arkivöverlämning och utlån av allmänna handlingar från socialnämnden till
vård- och omsorgsnämnden
Revidering av lokala ordningsföreskrifter - samlat ärende
Policy för behandling av personuppgifter i Alingsås kommun
Redovisning av obesvarade motioner 2019, maj
Svar på motion - säkrare kommun, klimathot - Boris Jernskiegg (SD) och
Agneta Grange Petrusson (SD
Svar på motion angående införande av strukturerade riskanalyser inom
dricksvattenförsörjning - Thomas Pettersson (C)
Svar på motion om en Karin Boye-plats i Alingsås - Jan Kesker (L), Anita
Brodén (L), Per Palm (L) och Kristina Grapenholm (L)
Svar på motion angående staty av Gustav II Adolf - Boris Jernskiegg (SD)
Utmaning löneadministration
Området för bilservice i Tokebacka
Revision - Löpande granskning av intern kontroll 2018
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Samrådsunderlag avseende strategisk inriktning 2020-2023 samt rambudget
2020 för GR
Månadsrapport finanshantering 2019, februari
Meddelanden
Anmälan av delegeringsbeslut
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§ 59

Information och överläggningar
Ärendebeskrivning
A Upplåningsram och marknadsmässiga räntepåslag
-nuvarande lånetak, låneskuld samt prognos för 2021
-skulder och tillgångar per invånare Alingsås kommun, kommunkoncernen
-sammanställd budget
-behov av långsiktig finansieringsplan
B/ Kommundirektörens information
-Framtidsveckan i Alingsås 7 – 14 april
-kommunledningsgruppen: alla chefsposter tillsatta
-Förenkla helt enkelt den 5 april
…-Näringslivsforum den 15 maj
C/ GR information och övrig information
-Göteborgs insjörike:
projekt grön ekonomi
Gotaleden invigs 14-16 juni
-GR-styrelsemöte den 29 maj
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§ 60 2019.144 KS

Taxa för utlämnande av allmän handling
Ärendebeskrivning
Allmänna handlingar är som huvudregel offentliga. När en handling begärs ut är det
myndigheten som förvarar handlingen som fattar beslut om utlämnade. Allmänhet och media
har rätt att ta del av en allmän handling utan avgift, men för att framställa och lämna ut en
kopia av handlingen får myndigheten ta ut en på förhand fastställd avgift. För att en kommun
ska ha rätt att ta ut avgift för kopia av allmän handling krävs att avgiften är fastställd av
kommunfullmäktige.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 mars 2019 lämnat följande yttrande:
Nuvarande taxa för kopia av allmän handling antogs av kommunfullmäktige den 31 augusti
2005, § 111. Samhällsutvecklingen under de senaste 14 åren innebär att vad som behöver
regleras i taxan har förändrats. I ny taxa för kopior av allmänna handlingar föreslås följande
ändringar:
Avgifterna för att få kopior av allmänna handlingar höjs för att vara i linje med nuvarande
kostnadsläge. Ingen avgift tas ut vid kopiering av allmänna handlingar understigande tio
sidor eller då det totala beloppet understiger 100 kronor för att kostnaden för
administrationen inte ska överstiga intäkten.
Laghänvisningar uppdateras för att hänvisa till nu gällande lagstiftning.
Taxan uttrycker att kostnad för kopior av allmänna handlingar är undantagna från
mervärdesskatt i enlighet med gällande rätt.
Undantag från när avgift för kopior ska tas ut tas bort ur taxan. Behovet av att framställa
papperskopior är generellt sett lägre i en allt mer digitaliserad organisation, där bland annat
kommunens politiker tar del av handlingar via digitala verktyg.
Reglering om rätten till registerutdrag enligt dataskyddsförordningen läggs till.
Avgifter för skapande av elektroniska handlingar genom skanning läggs till.
Tillägg görs angående i vilka fall som handlingar kan lämnas ut elektroniskt, och att ingen
avgift ska tas ut vid utlämnande av handlingar som redan finns i elektronisk form.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 mars 2019, § 41.

Justerandes sign
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Beslut
KS § 60, forts
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Taxa för kopior av allmänna handlingar antas.

Justerandes sign
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§ 61 2019.190 KS

Avgifter för tillstånd enligt lag om tobak och liknande produkter
Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 19 februari 2019, § 18, att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa avgifter för tillstånd enligt ny lag om tobak och liknande
produkter som träder i kraft 1 juli 2019. Avgifterna avser prövning av ansökan om
försäljningstillstånd och tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig försäljning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 mars 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit del av socialnämndens beslut och gör följande
bedömning.
I den nya lagen införs en tillståndsplikt för handel med tobak och kommunen kommer med
anledning av den nya lagen behöva upprätta en tillståndshantering och tillsynsverksamhet.
Verksamheterna kommer att upprättas på ett liknande sätt som idag finns för
serveringstillstånd.
Tillståndsordningen i den nya lagen om tobak och liknande produkter innehåller färre
bedömningskriterier och är inte lika komplex jämfört med tillståndsprövning för
serveringstillstånd.
Som underlag till socialnämndens beslut om avgifter görs en jämförelse med andra
kommuner. I jämförelsen framgår att de flesta kommuner inte har hunnit fatta beslut om
avgifter. Däremot har kommunerna Örebro och Eskilstuna beslutat om en avgift på en nivå
som är ett par tusen lägre än deras avgift för serveringstillstånd. Varberg kommun har
beslutat om samma avgift för tobakstillstånd och serveringstillstånd. Hos närliggande
kommuner som Göteborg, Borås och Lerum har man informerats om tankar på en
avgiftsnivå som ska vara ett par tusen under avgiften för serveringstillståndet.

Justerandes sign

Justerandes sign
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KS § 61, forts
Mot bakgrund av den nya lagen vill Socialnämnden införa två nya avgifter med en
bedömning om att de ska vara cirka 80 procent av avgiften för serveringstillstånd. Avgifterna
ska sättas utifrån självkostnadsprincipen och de föreslagna avgifterna ska spegla
kommunens faktiska kostnad för hantering av tillståndsansökningar. Kommunfullmäktige har
den 30 januari 2019 § 7 fattat beslut om nya avgifter för serveringstillstånd:
Ansökan om serveringstillstånd till allmänheten 10 000 kr
Avgift för betydande ändring i bolag 3 300 kr
Med anledning av nya tobakslagen behöver två nya avgifter införas:
Ansökan om tobakstillstånd 8 000 kr
Avgift för betydande ändring i bolag 2 600 kr
De årliga tillsynsavgifterna för tobak, folköl, receptfria läkemedel och elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare ska ligga kvar enligt tidigare avgiftsbeslut.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 mars 2019, § 42.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Socialnämndens förslag till avgifter för tillstånd enligt lag om tobak och liknande produkter
godkänns och börjar gälla från och med den 1 juli 2019.

Justerandes sign
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§ 62 2019.140 KS

Upplåningsram och marknadsmässiga räntepåslag
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 13 november 2017, § 193, att kommunens externa
låneskuld inte får överstiga 4 mdkr. AB Alingsås Rådhus beslutade den 3 oktober 2018, § 28,
att uppmana ägaren att göra en översyn av nuvarande lånetak och förslagsvis höja lånetaket
till 4,5 mdkr.
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2018, § 226, om marknadsmässiga
räntepåslag för respektive bolag under år 2019. Det framgår av tillämpningsanvisningar till
finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern, antagna av kommunstyrelsen den 13 november
2017, § 193, att marknadsmässiga räntepåslag för respektive bolag ska fastställas årligen av
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige godkände den 27 februari 2019, § 33, sammanställd budget för åren
2019-2021.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 15 mars 2019 lämnat följande yttrande:
Sammantaget för kommunkoncernen beräknas investeringar under kommande femårsperiod
ske motsvarande ungefär 3,4 mdkr, där bolagskoncernen står för ungefär 2,4 mdkr och
kommunen för resterande 1,0 mdkr. Merparten av investeringarna sker i
fastighetskoncernen. För att finansiera investeringarna krävs ytterligare upplåning om ca 1
mdkr kommande femårsperiod. Skillnaden mellan investeringsnivå och ytterligare lån
finansieras löpande av kommunens och bolagens löpande kassaflöden.
Kommuninvest är kommunkoncernens enskilt största långivare och det kan därför finnas ett
syfte med att förändra lånetaket till att närma sig den generella limit som Kommuninvest
använder i sina beräkningar. Utifrån nuvarande generella limit från Kommuninvest skulle
ägaren kunna höja lånetaket till 4,5 mdkr. Detta medför dock högre finansiella risker för
ägaren och de kommunala bolagen. En högre ränta och en högre låneskuld kommer att
påverka räntekostnaderna negativt och därmed också anstränga de prognostiserade
resultatnivåerna kommande år.
Kommunens finansiella rådgivare har gjort en analys över marknadsmässiga påslag per
bolag för år 2020. Jämfört med beräkningen som gäller för år 2019 visar analyserna generellt
lägre marknadsmässiga påslag för år 2020 jämfört med år 2019. Detta förklaras framförallt
av lägre marknadsräntor samt bättre nyckeltal för bolagen.
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KS § 62, forts
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 mars 2019, § 43 och då lämnat följande förslag
till beslut:
Förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunledningskontoret ges i uppdrag att senast till kommunstyrelsens sammanträde
den 13 maj 2019 återkomma med förslag på långsiktig finansieringsplan för
kommunkoncernen.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
1. Kommunstyrelsen ges rätt att omsätta lån och öka kommunens låneskuld upp till maximalt
4,0 mdkr.
2. Marknadsmässigt räntepåslag för AB Alingsås Rådhus fastställs till 0,37 procent för år
2020.
3. Marknadsmässigt räntepåslag för AB Alingsåshem fastställs till 0,36 procent för år 2020.
4. Marknadsmässigt räntepåslag för Fabs AB fastställs till 0,38 procent för år 2020.
5. Marknadsmässigt räntepåslag för Alingsås Energi Nät AB fastställs till 0,17 procent för år
2020.

Förslag till beslut på sammanträdet
Glenn Pettersson (SD) föreslår att förslag till beslut punkt 1 får följande lydelse:
Kommunstyrelsen ges rätt att omsätta lån och öka kommunens låneskuld upp till maximalt
4,5 mdkr.
Simon Waern (S), Daniel Filipsson (M), Karl-Johan Karlsson (C) och Jens Christian Berlin (L)
föreslår att arbetsutskottets förslag till beslut punkt 1 bifalls.

Justerandes sign
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KS § 62, forts
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att
bifalla arbetsutskottets förslag till beslut punkt 1.
Omröstning begärs. Följande beslutsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. Nej-röst för bifall till Glenn Petterssons
ändringsförslag.
Ja
Simon Waern (S)
Björn Wallin Salthammer (S)
Anita Hedén Unosson (S)
Pär-Göran Björkman (S)
Karin Schagerlind (M)
Karl-Johan Karlsson (C)
Susanna Nerell (C)
Stefan Bedö (L)
Jens Christian Berlin (L)
Lady France Mulumba (KD)
Martin Lindberg (V)
Anna Hansson (MP)
Daniel Filipsson (M)

Nej
Glenn Pettersson (SD)
Boris Jernskiegg (SD)

Med 13 ja-röster och 2 nej-röster bifalls kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
punkt 1.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut
i punkterna 2 till 5.

Justerandes sign
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Beslut
KS § 62, forts
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunledningskontoret ges i uppdrag att senast till kommunstyrelsens sammanträde den
13 maj 2019 återkomma med förslag på långsiktig finansieringsplan för kommunkoncernen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Kommunstyrelsen ges rätt att omsätta lån och öka kommunens låneskuld upp till maximalt
4,0 mdkr.
2. Marknadsmässigt räntepåslag för AB Alingsås Rådhus fastställs till 0,37 procent för år
2020.
3. Marknadsmässigt räntepåslag för AB Alingsåshem fastställs till 0,36 procent för år 2020.
4. Marknadsmässigt räntepåslag för Fabs AB fastställs till 0,38 procent för år 2020.
5. Marknadsmässigt räntepåslag för Alingsås Energi Nät AB fastställs till 0,17 procent för år
2020.
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Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

14

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-04-08

§ 63 2019.173 KS

Ansökan om medel ur flyktingfond 2019
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 28 september 2016 om riktlinjer för
kommunens flyktingfonder. I enlighet med riktlinjerna finns möjlighet för nämnderna att söka
medel ur fonderna. Kommunfullmäktige beslutar om ianspråktagande av fonden.
Kultur- och utbildningsnämnden samt barn- och ungdomsnämnden har inkommit med
ansökningar som behandlas i denna skrivelse.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 5 mars 2019 lämnat följande yttrande:
Riktlinjerna innebär att fonderade medel får nyttjas till satsningar med koppling till
integrationspolitiken i kommunen och som gynnar etableringen av nyanlända. Ersättningarna
får inte finansiera sådant som nämnderna erhåller kommunbidrag för. Fonderade medel ska
inte täcka underskott i verksamheten utan vid befarat underskott ska handlingsplan i första
hand upprättas och läggas fram för beslut.
Kommunfullmäktige beslutar om ianspråktagande av fonden.
Kommunledningskontoret har tagit del av ansökningarna som finns bilagt till ärendet och
gjort följande bedömningar:

Kultur- och utbildningsnämnden ansökan om 0,7 mnkr bör beviljas. Ansökan avser att driva
caféverksamhet vid Nolhaga parkbad och samtidigt erbjuda målgruppen nyanlända
praktikplatser och/eller anställning. Medlen avser att finansiera koordinator för handledning.

Kultur- och utbildningsnämnden ansökan om 4 mnkr bör beviljas. Ansökan avser att ge
målgruppen nyanlända adekvat utbildning och praktikplatser samt uppfylla de uppdrag som
givits av kommunfullmäktige enligt nu gällande flerårsstrategi så som att utveckla
integrationsskapande arbetsmetoder och att integrera nyanlända tillsammans med det civila
samhället och näringslivet.

Barn- och ungdomsnämnden ansökan om 1,6 mnkr bör beviljas. Ansökan avser
studiehandledning, modersmålsundervisning och förberedelseklass.

Justerandes sign
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KS § 63, forts
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 mars 2019, § 44 och då lämnat följande förslag
till beslut:
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
1. Kultur- och utbildningsnämndens ansökan om 0,7 mnkr beviljas.
2. Kultur- och utbildningsnämndens ansökan om 4 mnkr beviljas.
3. Barn- och ungdomsnämndens ansökan om 1,6 mnkr beviljas.
4. Beviljade medel som ej nyttjas till ändamålet återförs till flyktingfonden i samband med
årsbokslutet 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Boris Jernskiegg (SD) föreslår att punkt 3 i förslag till beslut avslås.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag till
beslutspunkter 1 och 2.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att
bifalla arbetsutskottets förslag till beslut punkt 3.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut
punkt 4.

Justerandes sign
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Beslut
KS § 63, forts
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Kultur- och utbildningsnämndens ansökan om 0,7 mnkr beviljas.
2. Kultur- och utbildningsnämndens ansökan om 4 mnkr beviljas.
3. Barn- och ungdomsnämndens ansökan om 1,6 mnkr beviljas.
4. Beviljade medel som ej nyttjas till ändamålet återförs till flyktingfonden i samband med
årsbokslutet 2019.
Reservation
Boris Jernskiegg (SD) och Glenn Pettersson (SD) lämnar följande reservation:
Angående barn- och ungdomsnämndens ansökan om bidrag ur flyktingfonden yrkar
Sverigedemokraterna avslag eftersom modersmålsutbildning inte kan anses utgöra
integrationsfrämjande åtgärd. Att bedriva modersmålsutbildning följer inte riktlinjerna om att
bidrag skall gå till att främja verksamhet som gynnar etableringen av nyanlända. Eftersom
nämnden inte specificerar hur mycket medel som skall gå till respektive åtgärd är ett avslag
den enda möjliga vägen. Nämnden får återkomma med ansökan till de andra delarna.

Justerandes sign
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§ 64 2019.191 KS

Arkivöverlämning och utlån av allmänna handlingar från socialnämnden
till vård- och omsorgsnämnden
Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade den 19 februari 2019, § 20 att framställa till kommunfullmäktige
om att överlämna eller införliva de aktuella allmänna handlingar som behövs för att driva
LSS-verksamheten vidare med vård- och omsorgsnämnden.

Kommunfullmäktige fattade beslut i flerårsstrategin 2018-2020 om att LSS-verksamheten ska
övergå från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden. Den 1 januari 2018 övergick
ansvaret för LSS-verksamheten från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 14 mars 2019 lämnat följande yttrande:
För att vård- och omsorgsnämnden ska kunna driva LSS-verksamheten vidare ur ett
arkivhänseende krävs att socialnämnden överlämnar aktuella allmänna handlingar till vård
och omsorgsnämnden. För att ett sådant överlämnande ska få ske krävs enligt arkivlagen 15
§ ett beslut i kommunfullmäktige.

Kommunledningskontoret instämmer med socialnämndens beslut och har inget ytterligare att
tillägga.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 mars 2019, § 45.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Socialnämnden överlämnar de aktuella allmänna handlingar som behövs för att driva LSSverksamheten vidare till vård- och omsorgsnämnden.

Justerandes sign
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§ 65 2018.664 KS

Revidering av lokala ordningsföreskrifter - samlat ärende
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden beslutade den 23 oktober 2018 § 74 att föreslå kommunfullmäktige att
fastställa tekniska förvaltningens förslag om revidering av lokala ordningsföreskrifter för
torghandeln i Alingsås kommun.
Kommunstyrelsen beslutade den 10 december 2018 § 241 att se över regleringen av
fyrverkerier i Alingsås kommuns lokala ordningsföreskrifter.
Kommunfullmäktige biföll den 30 januari 2019 § 13 en motion angående regelverk för
fyrverkerier, vad gäller att se över och utvidga den lokala ordningsstadgan.
Samtliga ärenden ovan har föranlett en översyn av de lokala ordningsföreskrifterna.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 7 mars 2019 lämnat följande yttrande:
Vad gäller de lokala ordningsföreskrifterna för torghandeln i Alingsås kommun har tekniska
nämnden föreslagit att handeln även fortsättningsvis ska ske på Lilla torget, med möjlighet
för samhällsbyggnadsnämnden att fatta beslut om torghandel på Stora torget vid behov.
Förslaget innebar även en omformulering av 8 § med anledning av ändrad lagstiftning. I
övrigt har ett fåtal omformuleringar och förtydliganden gjorts, som inte innebär några
ändringar i sak.
Vad gäller de allmänna lokala ordningsföreskrifterna har en utredning gjorts av möjligheterna
att utvidga bestämmelserna om fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. Slutsatsen är att
den formulering som 16 § har idag går så långt det enligt lag och praxis är möjligt att
begränsa hanteringen av fyrverkerier. Någon utvidgning av förbudet är därmed inte juridiskt
genomförbar och paragrafen är således oförändrad i förslaget.
I övrigt har en översyn gjorts av samtliga paragrafer i ordningsföreskrifterna. Förslaget
innebär främst språkliga förändringar men vissa ändringar har gjorts i enlighet med praxis
och SKL:s rekommendationer. Till exempel har 13-15 §§ ändrats till att endast omfatta
hundar och inte katter, och ett förtydligande har införts i 15 § om inom vilka områden
upplockningstvång råder.
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KS § 65, forts
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 mars 2019, § 46 och då lämnat följande förslag
till beslut:
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
1. Kommunledningskontorets förslag till reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Alingsås kommun godkänns, med följande tillägg
i lokala ordningsföreskrifter under Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor, § 16:
I övriga delar av kommunen får användning av pyrotekniska varor endast ske under följande
tider:
Påskafton och nyårsafton kl 18.00-01.00
2. Kommunledningskontorets förslag till reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter för
torghandeln i Alingsås kommun godkänns.
Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Hansson (MP) föreslår att punkt 1 i förslag till beslut får följande lydelse:
Kommunledningskontorets förslag till reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Alingsås kommun godkänns, med följande tillägg i lokala ordningsföreskrifter under
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor, § 16;
I övriga delar av kommunen får användning av pyrotekniska varor endast ske under följande
tider: Påskafton kl 16:00-20:00 och nyårsafton kl 23:00-01:00
Anita Hedén Unosson (S), Karin Schagerlind (M), Karl-Johan Karlsson (C), Lady France
Mulumba (KD) och Susanna Nerell (C) föreslår att arbetsutskottets förslag till beslut bifalls i
alla punkter.
Glenn Pettersson (SD) bifaller Anna Hanssons ändringsförslag.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att
bifalla arbetsutskottets förslag till beslut punkt 1.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag beslut
punkt 2.
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Beslut
KS § 65, forts
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Kommunledningskontorets förslag till reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Alingsås kommun godkänns, med följande tillägg
i lokala ordningsföreskrifter under Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor, § 16:
I övriga delar av kommunen får användning av pyrotekniska varor endast ske under följande
tider:
Påskafton och nyårsafton kl 18.00-01.00
2. Kommunledningskontorets förslag till reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter för
torghandeln i Alingsås kommun godkänns.

Anteckning
Karl-Johan Karlsson (C) lämnar följande protokollsanteckning:
Centerpartiet vill lyfta fram att införandet av nya tidsbestämmelser måste kommuniceras via
en informationskampanj med kommunen som avsändare, inte minst i anslutning till påskafton
och nyårsafton, gärna med annonser i AT för att upplysa medborgarna om på vilka tider det
är tillåtet att skjuta fyrverkerier utanför stadskärnan. Detta för att så många som möjligt ska få
kännedom om de nya reglerna, som då också får bättre effekt. Centerpartiet lade fram en
motion om att det bara skulle vara tillåtet att skjuta fyrverkerier mellan 23-01 på påskafton
och nyårsafton, men röstade efter en kompromiss för förslaget om 18-01 på ovan nämnda
högtider.
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§ 66 2019.119 KS

Policy för behandling av personuppgifter i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Den 25 maj 2018 trädde EU:s dataskyddsförordning i kraft. Förordningen syftar till att stärka
fysiska personers rätt till skydd av personuppgifter genom att reglera hur personuppgifter får
behandlas. Enligt förordningen bör personuppgiftsansvariga anta interna strategier som
syftar till att säkerställa att kraven i förordningen efterlevs.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 5 mars 2019 lämnat följande yttrande:
Varje kommunal styrelse, nämnd och bolag är personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som sker inom dess verksamhet. För att samordna behandlingen av
personuppgifter inom kommunen bör en policy antas som på en övergripande nivå beskriver
personuppgiftsbehandling i kommunen. Policyn kompletteras sedan med detaljerade
styrdokument som syftar till att konkret stödja personuppgiftsbehandlingen i kommunen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 mars 2019, § 47.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Policy för behandling av personuppgifter i Alingsås kommun antas.
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§ 67 2019.137 KS

Redovisning av obesvarade motioner 2019, maj
Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 33 ska kommunstyrelsen två gånger om året, i
april och oktober, redovisa för fullmäktige de motioner som ännu inte beretts färdigt.
Kommunfullmäktige har då att ta ställning om motioner, vars beredning inte kunnat avslutas
inom ett år, ska avskrivas från ytterligare beredning eller fortsätta handläggas.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 15 mars 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har upprättat en sammanställning över obesvarade motioner,
daterad den 15 mars 2019. Totalt har 15 motioner lämnats in till kommunfullmäktige som
ännu ej är besvarade. Tre motioner är äldre än ett år.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 mars 2019, § 49 och då lämnat följande förslag
till beslut:
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Handläggningen fortsätter för följande motioner som är äldre än ett år:
-Motion angående införandet av strukturerade riskanalyser inom dricksvatten försörjning –
Thomas Pettersson (C), 2016.813 KS.
-Motion – säkrare kommun, klimathot – Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange Petrusson
(SD), 2018.187.
-Motion – säkrare kommun, kameraövervakning – Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange
Petrusson (SD), 2018.189 KS.
Förslag till beslut på sammanträdet
Boris Jernskiegg (SD) föreslår, med hänvisning till att motionen om säkrare kommun kameraövervakning besvarades av kommunfullmäktige den 27 mars 2019, § 60, att
motionen tas bort från förslag till kommunfullmäktige om fortsatt handläggning.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Boris Jernskieggs
ändringsförslag.
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Beslut
KS § 67, forts
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Handläggningen fortsätter för följande motioner som är äldre än ett år:
-Motion angående införandet av strukturerade riskanalyser inom dricksvatten försörjning –
Thomas Pettersson (C), 2016.813 KS.
-Motion – säkrare kommun, klimathot – Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange Petrusson
(SD), 2018.187.
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§ 68 2018.187 KS

Svar på motion - säkrare kommun, klimathot - Boris Jernskiegg (SD) och
Agneta Grange Petrusson (SD
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange Petrusson (SD) har till kommunfullmäktige den 28
mars 2018, § 64 lämnat en motion om klimathot mot kommunen där de framför att
kommunen bör arbeta fram en handlingsplan för extremväder och utreda hur samhället kan
göras tryggare.
Motionärerna yrkar följande:
Att klimathotet identifieras och att handlingsplaner upprättas därefter
Att nybebyggelse säkras och planeras utifrån framtida väderhot
Att renhållningsverk och vattenförsörjning säkras mot vädrets makter
Att räddningstjänsten får de resurser som krävs vid extremväder
Att infrastrukturen planeras så att hänsyn tas till översvämningsrisker
Att energiförsörjningen säkerställs vid extremväder
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 april 2018, § 79 att remittera motionen till
miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 mars 2019 lämnat följande yttrande:
Miljöskyddsnämnden behandlade ärendet den 19 februari 2019, § 16, och tekniska nämnden
den 23 oktober 2018, § 75. Både miljöskyddsnämnden och tekniska nämnden ställer sig
positiv till yrkandena i motionen om klimatåtgärder och vill särskilt betona vikten av en
övergripande sammanhållande funktion som driver klimatarbetet framåt.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 22 oktober 2018, 171, och besvarar
motionärernas att-satser och beskriver hur nämnden arbetar med anpassningar till klimatet
redan i dag. Samhällsbyggnadsnämnden tar inte ställning till om motionen ska tillstyrkas eller
avstyrkas.
Kommunledningskontoret instämmer i remissvaren från miljöskyddsnämnden och tekniska
nämnden, arbetet med att minimera skador orsakade av klimatförändring kräver ett
strategiskt arbete och samarbete inom hela kommunen. Som det framkommer i remissvaren
är nämnderna medvetna om riskerna och arbetar för att motverka dessa. Detta är dock inte
en fråga som nämnderna var för sig kan hantera själva. Vid miljöskyddsnämnden finns en
miljöstrateg, en funktion som bland annat ansvarar för kommunens strategiska miljö- och
hållbarhetsarbete. Samverkan kring klimatfrågan sker även med andra organisationer så
som Göteborgsregionen.
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KS § 68, forts
Kommunledningskontoret föreslår att motionens första punkt bifalls, och att resterande
punkter avslås. De punkter som är relevanta bör istället ingå i de handlingsplaner som
omnämns i punkt ett.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 mars 2019, § 50 och då lämnat följande förslag
till beslut:
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Motionens första punkt bifalls, resterande punkter avslås.
Förslag till beslut på sammanträdet
Boris Jernskiegg (SD) föreslår att motionen bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att
bifalla arbetsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionens första punkt bifalls, resterande punkter avslås.
Reservation
Boris Jernskiegg (SD) och Glenn Pettersson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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§ 69 2016.813 KS

Svar på motion angående införande av strukturerade riskanalyser inom
dricksvattenförsörjning - Thomas Pettersson (C)
Ärendebeskrivning
Thomas Pettersson (C) lämnade till kommunfullmäktige den 14 december 2016, § 286 en
motion om att införa strukturerade riskanalyser inom dricksvattenförsörjning.
Motionären föreslår att:
Alingsås kommun implementerar WHO:s Water Safety Plans (WSP) för att bättre förebygga
hälsorisker för vattenburna sjukdomsutbrott i dricksvattenförsörjningen, nu och i framtiden.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 30 maj 2018, § 100 och beslutade att
återremittera ärendet för att erhålla fördjupad kunskap, eftersom ny information förts fram
från talarstolen under kommunfullmäktiges sammanträde.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 mars 2019 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Efter beslut om återremiss i kommunfullmäktige den 30 maj 2018, § 100 skickades motionen
på nytt till miljöskyddsnämnden och tekniska nämnden för besvarande.
Miljöskyddsnämnden behandlade ärendet den 26 oktober 2018, § 63 och bedömer att WSP
inte tillför något ytterligare jämfört med de metoder som används idag, men att nämnden
saknar spetskompetens inom området. Nämnden har inte gjort någon kostnadsuppskattning
utan hänvisar till att en kostnadsuppskattning skulle kunna göras av extern part eller annan
del av kommunen.
Tekniska nämnden (nuvarande samhällsbyggnadsnämnden) behandlade ärendet den 20
november 2018, § 84 och anger på nytt att nämnden ställer sig positiv till alla typer av
arbetssätt som kan undanröja risker, men att implementering av riskanalyser enligt WSP inte
är aktuell i dagsläget. I sin beredning tillför dock nämnden ny information om hur de arbetar
med riskanalyser idag och vilka satsningar som planeras utföras under 2019.
Med stöd i nämndernas svar bedömer kommunledningskontoret att motionen bör avslås.
Både miljöskyddsnämnden och tekniska nämnden anser fortfarande att dagens arbete med
riskfrågor anknutet till dricksvattenförsörjning är tillfredsställande. Kommunledningskontoret
instämmer med berörda nämnder att frågan om dricksvattenförsörjning är viktig och att
denna behöver vara säkerställd.
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KS § 69, forts
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 mars 2019, § 51 och då lämnat följande förslag
till beslut:
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Johan Karlsson (C) föreslår att ärendet återremitteras för kostnadsberäkning av
genomförande.
Boris Jernskiegg (SD), Lady France Mulumba (KD), Simon Waern (S) och Karin Schagerlind
(M) föreslår att Karl-Johan Karlssons förslag om återremiss av ärendet bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordförandet finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till
kommunledningskontoret för kostnadsberäkning av genomförande.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för kostnadsberäkning av genomförande.

Expedieras till
Klk-stab.avd
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§ 70 2018.385 KS

Svar på motion om en Karin Boye-plats i Alingsås - Jan Kesker (L), Anita
Brodén (L), Per Palm (L) och Kristina Grapenholm (L)
Ärendebeskrivning
Jan Kesker (L), Anita Brodén (L), Per Palm (L) och Kristina Grapenholm (L) lämnade till
kommunfullmäktige den 13 juni 2018, § 125 en motion angående en Karin Boye-plats i
Alingsås.
Motionärerna yrkar att det inrättas en Karin Boye-plats centralt belägen i Alingsås (som ett
komplement till minnesstenen).
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 augusti 2018, § 140 att remittera ärendet
till kultur- och fritidsnämnden (nuvarande kultur- och utbildningsnämnden) och tekniska
nämnden (nuvarande samhällsbyggnadsnämnden).
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 mars 2019 lämnat följande yttrande:
Kultur och fritidsnämnden behandlade ärendet den 17 december 2018, § 78 med förslaget
att motionen tillstyrks. Nämnden ställer sig positiva till att inrätta en Karin Boyes-plats,
förslagsvis i Plantaget som även motionärerna föreslår. Därtill ger nämnden ett antal förslag
till hur platsen skulle kunna knytas an till andra Karin Boye-associerade platser och hur en
invigning skulle kunna se ut.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 18 februari 2019, § 22 med förslaget
att motionen avstyrks.
Kommunledningskontoret anser att det behövs en kartläggning och plan för hur kommunen
hanterar minnesplatser och statyer kopplade till personer. I nuläget finns inga riktlinjer som
kan användas som stöd vid beslut om upprättandet av statyer och minnesplatser. Förslaget
att inrätta en Karin Boye-plats kan då hanteras inom det arbetet.
Kommunledningskontoret bedömer därmed att motionen kan anses besvarad.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 mars 2019, § 52.
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Beslut
KS § 70, forts
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Motionen anses besvarad.
2. Kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att göra en kartläggning och plan för
minnesplatser och statyer kopplade till enskilda personer.
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§ 71 2018.502 KS

Svar på motion angående staty av Gustav II Adolf - Boris Jernskiegg (SD)
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange Petrusson (SD) har till kommunfullmäktige den 5
september 2018, § 154 lämnat en motion med förslaget att upprätta en staty över Gustav II
Adolf under Alingsås kommuns 400 års jubileum.
Motionärerna föreslår att:
en ståtlig staty reses över Gustav II Adolf
platsen blir framträdande, förslagsvis Lilla Torget
en rejäl minnestext med förklaring om firandet bifogas statyn
kommunen uppmanar till sponsring och gåvor för detta projekt hos företag, föreningar och
medborgare
statyn blir porträttlik och inte normkritisk
invigning av statyn sker ståndsmässigt
projektet påskyndas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 7 november 2018, § 213 och
beslutade att skicka ärendet till kommunledningskontoret för beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 mars 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret anser att det behövs en kartläggning och plan för hur kommunen
hanterar minnesplatser och statyer kopplade till personer. I nuläget finns inga riktlinjer som
kan användas som stöd vid beslut om upprättandet av statyer och minnesplatser. Förslaget
att upprätta en staty över Gustav ll Adolf kan då hanteras inom det arbetet.
Kommunledningskontoret bedömer därmed att motionen kan anses besvarad.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 mars 2019, § 53 och då lämnat följande förslag
till beslut:
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Motionen anses besvarad.
Kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att göra en kartläggning och plan för
minnesplatser och statyer kopplade till enskilda personer.
Justerandes sign
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Förslag till beslut på sammanträdet
KS § 71, forts
Boris Jernskiegg (SD) föreslår att motionen bifalls.
Pär-Göran Björkman (S) och Simon Waern (S) föreslår att arbetsutskottets förslag bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att
bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
1. Motionen anses besvarad.
2. Kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att göra en kartläggning och plan för
minnesplatser och statyer kopplade till enskilda personer.
Reservation
Boris Jernskiegg (SD) och Glenn Pettersson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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§ 72 2017.513 KS

Utmaning löneadministration
Ärendebeskrivning
CGI Sverige AB har i skrivelse inkommen den 7 augusti 2017 utmanat löneadministration i
Alingsås kommun. Utmaningen omfattar hela löneprocessen. Ansvarig handläggare har
tillsammans med lönechef haft ett möte med representanter för CGI Sverige AB under
hösten 2018. Utmaningen har därefter remitterats till lönechef på kommunledningskontoret.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 mars 2019 lämnat följande yttrande:
Lönechef på kommunledningskontoret har den 26 februari 2019 lämnat remissvar som
sammanfattas enligt följande. Utmaningen omfattar sådan löneadministrativ verksamhet som
Alingsås kommun redan utför, alternativt kan utföra. Utmaningen beskrivs dock även omfatta
andra delar av personalavdelningens verksamhet, såsom HR. Vad gäller
verksamhetssystem så framgår att ett flertal av de system löneenheten använder sig av
redan är upphandlade och löper på befintliga avtal. I denna del hänvisas därmed det
utmanande företaget till nästkommande upphandlingsprocess.
Vad gäller drift av löneadministration avslogs en tidigare utmaning 2011 och sedan dess har
löneenheten arbetat med att effektivisera och centralisera verksamheten. Som ekonomiskt
nyckeltal används kostnad per lönespecifikation, där Alingsås idag ligger på cirka 120 kr. En
jämförelse görs med Lerum kommun som har genomfört outsourcing av löneadministration
och uppges betala 174 kr per lönespecifikation. Vidare beskrivs den ekonomiska prognosen
vara osäker och riskfylld, då konkurrensen inom området är begränsad vilket leder till att
prissättning i stor utsträckning styrs av det utmanande företaget. Det anges också vara svårt
att beräkna hur många tilläggstjänster som skulle behöva köpas vid outsourcing och hur
mycket dessa skulle kosta. Den enda eventuella besparing som nämns att antagande av
utmaningen skulle leda till är lägre lokalkostnader.
Därutöver befaras det finnas en risk för att outsourcing skapar merarbete för övriga
medarbetare i hela organisationen om löneenhetens verksamhetskännedom minskar.
Löneenhetens arbete beskrivs som en central funktion inom kommunen, både
systemmässigt och verksamhetsmässigt. Som exempel nämns arbete med frågor som
arkivering och personuppgiftsbehandling. Även det faktum att löneenheten hanterar
löneadministration för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund lyfts fram som en
komplicerande faktor. Den slutliga rekommendationen är att utmaningen bör avvisas.
Med tanke på den osäkra ekonomiska prognosen samt löneenhetens centrala funktion bör
rekommendationen följas. Den sammantagna bedömningen är att det inte kan anses vara
fördelaktigt varken från ett ekonomiskt eller organisationsmässigt perspektiv att anta
utmaningen. Utmaningen bör därför avslås.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 mars 2019, § 54.
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Beslut
KS § 72, forts
Kommunstyrelsens beslut:
Utmaningen avslås.
Expedieras till
CGI Sverige AB, Klk-lön
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§ 73 2019.113 KS

Området för bilservice i Tokebacka
Ärendebeskrivning
Detaljplanen Väg E20 delen Kristineholm-Bälinge och verksamheter vann laga kraft den 1
oktober 2014 efter antagande i kommunfullmäktige den 3 september 2014, § 97.
Detaljplanens syfte var att möjliggöra utbyggnaden av E20 samt att bilda ett område för
småindustri (J1), en del av detaljplanen möjliggör också fordonsservice och service till
trafikanter (G1). I området för fordonservice ligger två byggnader, Tokebackahusen, som i
detaljplanen skyddas genom q-märkning.
Kommunstyrelsen beslutade den 10 oktober 2016, § 197 att marken detaljplanelagd för
fordonservice skulle säljas genom markanvisningstävling. I slutet av 2016 påbörjades
markanvisningstävlingen för marken och de två q-märkta byggnaderna.
Markanvisningstävlingen avgjordes i början av 2017 där tilldelning skedde till den enda
kvalificerade budgivaren. Bland kriterierna i markanvisningsavtalet fanns att etableringen
skulle innebära fordonsservice samt service för trafikanter och att de två byggnaderna skulle
bevaras/rustas upp och användas i verksamheten. Förhandlingar har pågått med
exploatören som vann tävlingen men i början av januari 2019 meddelade exploatören att den
dragit sig ur.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 mars 2019 lämnat följande yttrande:
Markområdet är beläget i Tokebacka och är ca. 8000 m2 stort med två byggnader som blivit
skyddade i detaljplan genom q-märkning. Denna märkning innebär att husen inte får rivas
eller förvanskas och att yttre underhåll ska ske varsamt. Byggnaderna är i behov av att
renoveras, det har inte heller gjorts några underhållsarbeten under den tid förhandlingar
pågått med vinnaren i markanvisningstävlingen då intentionerna var att sälja byggnaderna i
befintligt skick. Upprustning och ändringar efter tävlingens genomförande skulle dessutom
ändrat förutsättningarna för markanvisningstävlingen.
I kommunstyrelsen den 10 oktober 2016 §197 beslutades att området ska säljas genom
markanvisningstävling medans övriga områden i Tokebacka ska säljas genom
direkttilldelning. Då det endast inkom ett anbud i föregående markanvisningstävling föreslår
kommunledningskontoret att området ska säljas genom direkttilldelning istället.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 mars 2019, § 48 och då lämnat följande förslag
till beslut:
Förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Markområdet gällande fordonsservice i detaljplanen, Väg E20 delen Kristineholm-Bälinge
och verksamheter, kan säljas genom direkttilldelning med förutsättningen att byggnaderna
ska bevaras och ingå i verksamheten.
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Förslag till beslut på sammanträdet
KS § 73, forts
Simon Waern (S) föreslår att arbetsutskottets förslag bifalls.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Markområdet gällande fordonsservice i detaljplanen, Väg E20 delen Kristineholm-Bälinge
och verksamheter, kan säljas genom direkttilldelning med förutsättningen att byggnaderna
ska bevaras och ingå i verksamheten.
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§ 74 2019.247 KS

Revision - Löpande granskning av intern kontroll 2018
Ärendebeskrivning
EY revisionsbyrå har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Alingsås kommun
genomfört en löpande granskning av intern kontroll för år 2018. Granskningen och
bedömningen av den interna kontrollen omfattar bokslutsprocessen, löneprocessen inklusive
pensioner och arvoden, inköpsprocessen, investeringsprocessen och
exploateringsprocessen. Rapporten omfattar samtliga förvaltningar. EY har gjort en
sammanfattad bedömning att inom den interna kontrollen finns vissa områden där
förbättringar kan ske. Av rapporten framgår ett antal rekommendationer på åtgärder.
Rekommendationerna är följande:
Kommunen rekommenderas att dokumentera sina centrala rutiner och systembeskrivning av
bokföringssystemet.
Kommunen rekommenderas att vad gäller inköps- och utbetalningsprocessen upprätta
någon form av kontroll och uppföljning mot logglista över ändrad grunddata.
Kommunen rekommenderas att införa en rutin där man tillser att medarbetare med ansvar
för inköp tagit del av kommunens informationsmaterial och är införstådda med gällande
regler.
Kommunen rekommenderas att beloppsgränser införs i attestförteckningen för samtliga
förvaltningar.
Kommunen rekommenderas att upprätta en rutin kring hantering av leasingavtal.
Kommunen rekommenderas att fortsätta arbetet med att upprätta rutiner och riktlinjer
avseende exploateringsprojekt.
Kommunen rekommenderas att utföra kontroller för att säkerställa att kommunens bilar inte
används för privat bruk.
Kommunen rekommenderas att fortsätta arbetet med att kartlägga och skapa centrala rutiner
för bidragshanteringen.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 15 mars 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit del av rapporten och de rekommendationer som lämnas
däri. Respektive nämnd och styrelse har i sin flerårsstrategi antagit en internkontrollplan. EY
konstaterar i sin rapport att flera av rekommendationerna kvarstår från förra årets
granskning. Kommunledningskontoret vill i sammanhanget framföra att kontoret har haft en
hög personalomsättning senaste åren med flera vakanta tjänster. Till följd av det har inte
samtliga rekommendationer från föregående års granskning kunnat åtgärdas men ett arbete
har påbörjats. Kommunledningskontoret kommer att fortsätta arbetet med att vidta åtgärder i
enlighet med rekommendationerna i rapporten.
Kommunledningskontoret har de senaste åren arbetat med att förbättra och upprätta riktlinjer
och ekonomihandbok men det finns ett par områden där arbete kvarstår. Under året kommer
kommunledningskontoret även fortsätta arbetet med att upprätta systembeskrivning.
Justerandes sign
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KS § 74, forts
I kommunstyrelsens internkontrollplan återfinns bland annat kontroll av leverantörsfakturor,
vilket exempelvis innefattar kontroll av grunddata. Detta kommer således genomföras under
året.
Kommunledningskontoret har löpande utbildningar kring bland annat upphandling. Under år
2018 påbörjades ett arbete med att ta fram medarbetarbekräftelser inom
upphandlingsområdet men det har inte slutförts ännu. Det har påbörjats ett arbete med ehandelssystem som ska leda till att underlätta arbetet med upphandling och inköp.
Det finns en enhetlig mall för attestlista som är framtagen av kommunledningskontoret.
Kommunledningskontoret kommer under året informera förvaltningarna om vilka åtgärder
som behöver vidtas kring attestförteckningar.
I kommunstyrelsens internkontrollplan återfinns en punkt om leasingavtal.
Kommunledningskontoret kommer att kontrollera leasingavtal och se över behovet av
riktlinjer kring leasing.
Kommunen har under 2018 arbetat fram olika typer av riktlinjer för exploatering, exempelvis
riktlinjer för markanvisning och riktlinjer för exploateringsavtal. Under året kommer arbetet
fortsätta med att se över rutiner och riktlinjer kring redovisning avseende
exploateringsprojekt.
Kommunstyrelsen har tidigare haft som en internkontrollpunkt att säkerställa att kommunens
bilar inte används för privat bruk. Detta har varit svårt rent praktiskt att kontrollera men
kommunledningskontoret ska se över hur det kan kontrolleras och följas upp under året.
Kommunledningskontoret har påbörjat ett arbete med att ta fram centrala rutiner för
bidragshanteringen och ämnar färdigställa det arbetet under året.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 mars 2019, § 55.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till svar på revisorernas
granskning och överlämnar det till revisorerna som sitt eget.
Expedieras till
Kommunrevisionens ordförande, Komrevdiarium
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§ 75 2019.118 KS

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen får enligt kommunallagen delegera delar av sin beslutskompetens till
presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare. Kommunstyrelsen får även uppdra åt en
anställd att fatta beslut på delegation av styrelsen. Delegation regleras genom
kommunstyrelsens delegationsordning. Förändringar har skett vad gäller kommunstyrelsens
förvaltningsorganisation samt lagstiftning vilket föranleder ett behov av revidering av
delegationsordningen.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 15 mars 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret är i och med antagande av kommunstyrelsens Flerårsstrategi
2019-2021 organiserat i fem avdelningar; personal-, IT--, stabs-, ekonomi- och
tillväxtavdelning. Förslaget till ny delegationsordning följer denna struktur. Ett flertal
befattningar som innehar delegation har bytt titlar varför även dessa uppdateras. Vid
genomgång av delegationsordningen har även hänvisning till uppdaterad lagstiftning
genomförts.
Med anledning av ny förvaltningsorganisation på kommunledningskontoret, uppdaterad
lagstiftning samt för att skapa struktur och tydlighet föreslås därmed att kommunstyrelsens
delegationsordning revideras enligt bifogat förslag.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 mars 2019, § 56.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen godkänns.
Expedieras till
Klk-kansli, samtliga delegater
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§ 76 2019.150 KS

Samrådsunderlag avseende strategisk inriktning 2020-2023 samt
rambudget 2020 för GR
Ärendebeskrivning
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) översänder förslag till samrådsunderlag
avseende strategisk inriktning 2020 – 2023 samt rambudget 2020 för GR 2018 med
hemställan om synpunkter.
Enligt förbundsordningen ska förbundsstyrelsen bereda medlemskommunerna tillfälle att
yttra sig över ett samrådsunderlag avseende budget för nästkommande år.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 5 mars 2019 lämnat följande yttrande:
GR tog för första gången fram en flerårig verksamhetsinriktning 2016. Syftet med en flerårig
verksamhetsinriktning är att befästa långsiktigheten i GR:s uppdrag, förtydliga förbundets
målformuleringar samt bättre tillgodose kraven på uppföljning. Under 2018 har GR arbetat
med strategisk inriktning för 2020-2023. Den strategiska inriktning pekar ut sex utmaningar
som Göteborgsregionen behöver fokusera på att möta under de kommande åren. Områdena
är följande:
-Fysisk planering
-Utbildning och kompetensförsörjning
-Näringslivsutveckling
-Digital transformation
-Social sammanhållning och trygghet
-Klimat och miljö
Samtliga är områden där GR ser att regionalt samarbete kan göra stor skillnad.
Efter att underlaget sänts ut på samråd till kommunerna blir förslaget en del i ordinarie
budgetprocess, och verksamhetsinriktningen fastställs av förbundsfullmäktige i juni 2019.
Årsavgiften till GR beräknas som kronor per kommuninvånare. Årsavgiften för 2020 föreslås
vara oförändrad, vilket innebär en avgift om 3 091 tkr för Alingsås kommun.
Kommunledningskontoret ser inga behov av att yttra sig över samrådsunderlaget, utan
instämmer i att samtliga områden är beroende av regionalt samarbete.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 mars 2019, § 57.
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Beslut
KS § 76, forts
Kommunstyrelsens beslut:
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) förslag till strategisk inriktning 2020-2023 och
rambudget 2020 godkänns.
Expedieras till
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
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§ 77 2019.010 KS

Månadsrapport finanshantering 2019, februari
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 5 mars 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har sammanställt en månadsrapport för februari 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 27 mars 2019, § 58.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapportering finanshantering, februari.
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§ 78

Meddelanden
Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 19:09 Legitimationskrav och förändrade
behörighetsregler för undervisning i fritidshem.
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 19:10 Beloppsjusteringar i avtal om
försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar.
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 19:14 Överenskommelse om ändringar i
AKAP-KL bilaga 7 Anslutningsvillkor m m.
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 19:15 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från
fullmäktige.
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 19:16 Ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet:
Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m – HÖK T - med
Akademiker Alliansen.
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 19:17 Arbetsförmedlingens beslut om
semesterersättning.
Alberthallen AB – Protokoll från den 19 mars 2019.
Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB – Protokoll från den 26 februari 2019.
AB Alingsåshem – Protokoll från den 26 februari 2019.
Fabs AB – Protokoll från den 26 februari 2019.
Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB – Protokoll från den 12 mars 2019.
AB Alingsås Rådhus – Protokoll från årsstämma den 14 mars 2019.
Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB – Protokoll från årsstämma
den 14 mars 2019.
AB Alingsåshem – Protokoll från årsstämma den 14 mars 2019.
Fabs AB – Protokoll från årsstämma den 14 mars 2019.
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§ 79

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.
2019.262, -009
261
Exploateringsingenjör – Yttrande lämnat: Förnyelse av tidsbegränsat bygglov,
förskolepaviljonger, Centrum 1:10.
2019.261, -008
261
Exploateringsingenjör – Yttrande lämnat: nybyggnad av utställningshall Mellby 17:1.
2019.278, -005
260
Exploateringsingenjör – Yttrande lämnat: Uppsättning av dubbelpump Vindbryggan 5.
2019.279, -006
200
Exploateringsingenjör – Yttrande lämnat: Tillbyggnad av kedjehus Tunnbindaren 8.
2019.256, -004
240
Exploateringsingenjör – Yttrande lämnat: Ansökan om bygglov, parkering Yxan 25.
2019.278, -005
260
Exploateringsingenjör – Undertecknande av intyg gällande avstående av hävningsrätt i köp
för del av Alingsås Ingared 5:114.
2019.097, -002
005
Tillväxt- och exploateringschefen – Undertecknande av avtal gällande rätt för Vattenfall att
anlägga och bibehålla elektrisk starkströmsledning med tillhörande anordningar inom
Lygnared 1:3.
2019.097, -003
005
Tillväxt- och exploateringschefen – Undertecknande av avtal gällande rätt för Vattenfall att
anlägga och bibehålla elektrisk starkströmsledning med tillhörande anordningar inom
Skaftared 1:18.
2019.048, -009
005
Kommundirektören – Uppdatering av attestlista 2019 för kommunledningskontoret, tillägg av
Christofer Sahlin, förvaltningsekonom, finansieringen.
2019.048, -010
005
Kommundirektören – Uppdatering av attestlista 2019 för kommunledningskontoret, tillägg av
Lisa Forseus, verksamhetscontroller, controllerenheten.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

44

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-04-08

KS § 79, forts
Anmälan av delegeringsbeslut, forts
2019.048, -010
005
Kommundirektören – Uppdatering av attestlista 2019 för kommunledningskontoret, tillägg av
Helena Balte, förvaltningschef barn- och ungdomsförvaltningen, ansvar 1100000.
2019.048, -010
005
Kommundirektören – Uppdatering av attestlista 2019 för kommunledningskontoret, tillägg av
Anita Hedström, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen, ansvar 1100000.
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