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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-06-03
Plats och tid

Rådslaget, Rådhuset, Alingsås
kl. 14:00-16:25

Beslutande

Daniel Filipsson (M) (ordförande)
Simon Waern (S) (vice ordförande)
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)
Glenn Pettersson (SD)
Boris Jernskiegg (SD)
Lady France Mulumba (KD)
Martin Lindberg (V)
Anna Hansson (MP)

Ej tjänstgörande
ersättare

Irene Jonsson (S)
Camilla Stensson (S)
Micaela Kronberg (M)
Eva-Lotta Pamp (M)
Ali Said (C)
Klas Åkerlund (L)
Urban Eklund (KD)
Jan Gustafsson (V)

Övriga deltagare

Maria Standar (kommundirektör)
Anci Eyoum (kommunsekreterare)
Simon Lindau (tf ekonomichef) §103
Konrad Fredh (controllerchef) §103
Lisa Forsaeus (verksamhetscontroller) §103
Jerker Gussmo (personalchef) §103

Utses att justera

Simon Waern (S)

Paragrafer

§§103-111

Justeringens plats och
tid

Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerande

................................................……………………………………….
Simon Waern (S)

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Underskrift

2019-06-04

Datum för anslags
nedtagande

2019-06-26

Rådhuset, Alingsås
.................................................
Anci Eyoum
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-06-03

§ 103
§ 104
§ 105
§ 106
§ 107
§ 108
§ 109
§ 110
§ 111

Information och överläggningar
Vårbokslut 2019 för Alingsås kommun
Uppdatering av reglementenför kommunstyrelsen, krisledningsnämnden,
kultur- och utbildningsnämnden, miljöskyddsnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden
Svar på motion om en mänsklig stadsbyggnad för ökad trygghet - Bo Olsson
(S) och Simon Waern (S)
Uppföljning av nämndernas antagna flerårsstrategier 2019-2021
Uppdatering av delegationsordning - Eldningsförbud
Månadsrapport finanshantering 2019, april
Utkvittering av likvida medel 2019
Processen kring förordnande av likvidator

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-06-03

§ 103

Information och överläggningar
Ärendebeskrivning
A/ Vårbokslut 2019 för Alingsås kommun
-resultaträkning
-driftuppföljning
-god ekonomisk hushållning
-prioriterade mål, indikatorer och åtaganden
-personal
B/ Processen kring förordnande av likvidator
C/ Kommundirektörens information
- ledardag för kommunens chefer den 28 maj
- kommunledningskontorets chefer arbetsdag den 2 maj
-näringslivsforum den 15 maj
D/ GR-information och övrig information
-LAG Göteborgs insjörike, information från årsstämma 2019

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-06-03

§ 104 2019.393 KS

Vårbokslut 2019 för Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
I enlighet med styrmodell för Alingsås kommun samt utifrån flerårsstrategi 2019-2021 för
Alingsås kommun har kommunledningskontoret upprättat årets första uppföljning och bokslut
per den 30 april för kommunens samlade verksamheter.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 maj 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunstyrelsen utövar uppsiktsplikt gentemot kommunens nämnder samt styrelser och
återrapporterar detta löpande under året. Kommunens nämnder och styrelser har antagit
flerårsstrategier för perioden 2019-2021. Sammantaget för nämnderna är att verksamheterna
i stort fortlöper enligt plan avseende åtaganden gentemot kommunens prioriterade mål,
riktade uppdrag och intern kontroll.
Prognos per helår för Alingsås kommun uppgår till 79,6 mnkr, vilket är 8,1 mnkr bättre än
budgeterat. Prognostiserat resultat motsvarar 3,3 procent av skatte- och bidragsintäkter.
I samband med vårbokslutet följs de finansiella målen för god ekonomisk hushållning upp. I
vårbokslutet görs bedömningen att god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv
bedöms uppnås. Detta trots relativt stora underskott för nämnderna. De nämnder som har
prognostiserat underskott har tagit handlingsplaner för ekonomi i balans men
handlingsplanerna bedöms inte i samtliga fall ge full effekt innevarande år.
Kommunledningskontoret bedömer att en fortsatt tät dialog och uppföljning kring arbetet med
handlingsplanerna är nödvändig för att nå en långsiktigt hållbar finansiell situation. En god
budgetdisciplin är en förutsättning för att kommunen ska kunna hantera kommande
utmaningar.
I vårbokslutet konstateras även att konkurrensen om arbetskraft är fortsatt hög. Alingsås
kommun behöver därför fortsatt arbeta vidare med att vara en attraktiv arbetsgivare. Positivt
är att sjukfrånvaron till och med april uppvisar en lägre nivå jämfört med samma period
föregående år.
Arbetsutskottet har den 29 maj 2019, § 95 behandlat ärendet.
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-06-03

KS § 104, forts
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunledningskontoret ges i uppdrag att nogsamt följa nämndernas arbete med
handlingsplaner för ekonomi i balans och
vid behov vidta lämpliga åtgärder.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Vårbokslut 2019 för Alingsås kommun godkänns.
Expedieras till
Klk-ek-uppdrag

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-06-03

§ 105 2019.350 KS

Uppdatering av reglementenför kommunstyrelsen, krisledningsnämnden,
kultur- och utbildningsnämnden, miljöskyddsnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden
Ärendebeskrivning
Reglementen för kommunstyrelsen, krisledningsnämnden, kultur- och utbildningsnämnden,
miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden behöver revideras i
mindre omfattning med anledning av bland annat ny lagstiftning och av kommunfullmäktige
fattade beslut.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 10 maj 2019 lämnat följande yttrande:
Miljöskyddsnämnden och socialnämnden har, i beslut den 9 april 2019, § 27, respektive den
23 april 2019, § 39, beslutat att föreslå kommunfullmäktige att miljöskyddsnämnden ska
fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om tobak och liknande produkter. Uppgifterna enligt
den nuvarande tobakslagen är i dagsläget delade mellan socialnämnden och
miljöskyddsnämnden. För att undvika gränsdragningsproblem nämnderna emellan föreslås
att denna ändring genomförs. I samband med detta föreslår nämnderna även ytterligare
ändringar, bland annat överflytt av uppgifter enligt alkohollag (2010:1622) och lag (2009:730)
om handel med vissa receptfria läkemedel från socialnämnden till miljöskyddsnämnden.
Miljöskyddsnämnden föreslår även namnändringar till miljönämnden respektive
miljöförvaltningen. Förslagen bedöms kräva ytterligare utredning angående ekonomiska och
verksamhetsmässiga konsekvenser innan beslut kan fattas.
Miljöskyddsnämnden föreslår ett förtydligande gällande nämndens ansvar att förvalta och
utveckla kommunens energi- och klimatrådgivning, vilket framgår av bifogat reglemente.
Slutligen lämnar miljöskyddsnämnden förslag på att ansvaret för kommunens
miljöstrategiska arbete överflyttas till nämnden. Detta ansvar föreslås dock även
fortsättningsvis ligga hos kommunstyrelsen.
Krisledningsnämndens reglemente har omarbetats med anledning av kommunfullmäktiges
beslut 21 november 2018, § 197. Den reglering som numera återfinns i Gemensamt
reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Alingsås kommun har plockats bort från
krisledningsnämndens reglemente. Utformningen av reglementet har också anpassats till
övriga nämnders reglementen.
Med anledning av revideringen av krisledningsnämndens reglemente har även en ändring i
kommunstyrelsens reglemente införts. Utseendet av ledamöter i krisledningsnämnden
regleras enbart i krisledningsnämndens reglemente, och inte i kommunstyrelsens
reglemente.
Kommunstyrelsens reglemente har också uppdateras med anledning av ny lagstiftning
gällande kommunal bokföring och redovisning som gäller från den 1 januari 2019.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-06-03

KS § 105, forts
I övrigt föreslås samhällsbyggnadsnämndens reglemente ändras med anledning av
kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2018, § 206, att flytta huvudmannaskapet för
Gräfsnäsparken till samhällsbyggnadsnämnden från kultur- och utbildningsnämnden. Ett
förtydligande har därmed också införts i kultur- och utbildningsnämndens reglemente, av
vilket det framgår att nämnden enbart ansvarar för den fritids- och kulturverksamhet som
bedrivs i Gräfsnäsparken samt dess utveckling som rekreations- och turistdestination.
Slutligen har även ett förtydligande införts i kultur- och utbildningsnämndens reglemente om
att nämnden utöver att ta fram riktlinjer för föreningsbidrag, även betalar ut olika former av
stöd till föreningar och organisationer.
Arbetsutskottet har den 22 maj 2019, § 89 behandlat ärendet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Johan Karlsson (C) föreslår, i enlighet med miljöskyddsnämndens förslag, följande
tillägg till förslag till beslut om reglemente för miljöskyddsnämnden:
1. Miljöskyddsnämnden byter namn till miljönämnden samt att miljöskyddskontoret byter
namn till miljöförvaltningen.
2. I reglementet skrivs följande in:
Nämnden har en drivande, samordnande och stödjande funktion i hela
kommunorganisationens miljöstrategiska arbete.
Susanna Nerell (C) föreslår att Karl-Johan Karlssons ändringsförslag bifalls.
Boris Jernskiegg (SD), Anna Hansson (MP) och Lady France Mulumba (KD) föreslår att
Karl-Johan Karlsson och Susanna Nerells ändringsförslag punkt 2 bifalls.
Simon Waern (S), Daniel Filipsson (M), Jens Christian Berlin (L), Pär-Göran Björkman (S),
Björn Wallin Salthammer (S), Anita Hedén Unosson (S) och Karin Schagerlind (M) föreslår
att arbetsutskottets förslag bifalls.
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-06-03

KS § 105, forts
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden ställer punkt 1 i ändringsyrkandet mot arbetsutskottets förslag och finner att
kommunstyrelsens 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 Karl-Johan Karlssons m fl.
Ja
Simon Waern (S)
Björn Wallin Salthammer (S)
Anita Hedén Unosson (S)
Pär-Göran Björkman (S)
Karin Schagerlind (M)
Stefan Bedö (L)
Jens Christian Berlin (L)
Boris Jernskiegg (SD)
Martin Lindberg (V)
Anna Hansson (MP)
Daniel Filipsson (M)

Nej
Karl-Johan Karlsson (C)
Susanna Nerell (C)
Glenn Pettersson (SD)
Lady France Mulumba (KD)

Med 11 ja-röster mot 4 nej-röster bifalls arbetsutskottets förslag till beslut punkt 1.
Ordföranden ställer punkt 2 i ändringsyrkandet mot arbetsutskottets förslag och finner att
kommunstyrelsens beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut punkt 2.
Omröstning begärs. Följande beslutsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. Nej-röst för bifall till Karl-Johan Karlssons m fl.
Ja
Simon Waern (S)
Björn Wallin Salthammer (S)
Anita Hedén Unosson (S)
Pär-Göran Björkman (S)
Karin Schagerlind (M)
Stefan Bedö (L)
Jens Christian Berlin (L)
Martin Lindberg (V)
Daniel Filipsson (M)

Nej
Karl-Johan Karlsson (C)
Susanna Nerell (C)
Boris Jernskiegg (SD)
Glenn Pettersson (SD)
Lady France Mulumba (KD)
Anna Hansson (MP)

Med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifalls arbetsutskottets förslag till beslut punkt 2.
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KS § 105, forts

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Reviderade reglementen för kommunstyrelsen, krisledningsnämnden, kultur- och
utbildningsnämnden, miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden
antas.
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-06-03

§ 106 2018.355 KS

Svar på motion om en mänsklig stadsbyggnad för ökad trygghet - Bo
Olsson (S) och Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning
Bo Olsson (S) och Simon Waern (S) har till kommunfullmäktige den 30 maj 2018, § 106,
lämnat en motion om en mänsklig stadsbyggnad för ökad trygghet.
I motionen föreslår motionärerna att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en
plan för fysisk stadsplanering, som stödjer jämlik trygghet som ett tematiskt tillägg till ny
översiktsplan, samt att förslag till tematiskt tillägg ska presenteras för fullmäktige senast
2020.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 augusti 2018, § 137, att remittera
motionen till samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har den 19 november 2018, § 190, lämnat remissvar avseende
motionen.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 maj 2019 lämnat följande yttrande:
Samhällsbyggnadsnämnden skriver i sitt remissvar att nämnden anser, att istället för ett
tematiskt tillägg till översiktsplan, bör en strategi för mänsklig stadsbyggnad för ökad trygghet
arbetas fram och antas av kommunfullmäktige. En sådan strategi blir då ett styrdokument
som ska implementeras i varje fördjupad översiktsplan för kommunens orter och också i nya
detaljplaner. Styrdokumentet blir också vägledande och styrande för olika led i
planeringskedjan, till exempel för exploateringsenheten, gata, park och så vidare. Även de
kommunala bolagen, till exempel Alingsåshem bör omfattas av en sådan av
kommunfullmäktige antagen strategi, då de står för en betydande del av byggnationen i
kommunen. För att frågan om en mänsklig stadsbyggnad för ökad trygghet ska få
genomslag, är det viktigt att hela kedjan, från planering till byggande, omfattas av strategin.
Kommunledningskontoret gör bedömning att motionen kan anses besvarad genom
samhällsbyggnadsnämndens remissvar.
Arbetsutskottet har den 22 maj 2019, § 90 behandlat ärendet.
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KS § 106, forts
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt eget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen anses vara besvarad.

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-06-03

§ 107 2019.357 KS

Uppföljning av nämndernas antagna flerårsstrategier 2019-2021
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutar årligen om kommunens flerårsstrategi där årets budget anges
tillsammans med kommunens prioriterade mål med tillhörande indikatorer och riktade
uppdrag till nämnderna. Med utgångspunkt i kommunens flerårsstrategi antar därefter
respektive nämnd en egen flerårsstrategi utifrån beslutade anvisningar. Ärendet granskar
följsamhet avseende verksamhetsdelarna i antagna flerårsstrategier, dvs. internkontroll,
åtaganden, nyckeltal och uppdrag. Uppföljning av budget behandlas i separat ärende.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 29 april 2019 lämnat följande yttrande:
Nämnderna har antagit flerårsstrategier som i hög grad är överensstämmande med
fullmäktiges flerårsstrategi, tillämpningsanvisningar och Alingsås
kommuns styrmodell. Det förekommer dock vissa avvikelser som kommunledningskontoret
har kommenterat i bilaga till denna skrivelse. Kommunledningskontoret har uttryckt dessa
kommentarer i form av rekommendationer till nämnderna. Rekommendationerna utgår ifrån
fullmäktiges beslutade flerårsstrategi samt tillämpningsanvisningar och syftar till att skapa
följsamhet mot dessa.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att uppmärksammade avvikelser bör delges
nämnderna, samt att kommunstyrelsen inom ramen för uppsiktsplikten bör följa upp att
avvikelserna följs upp löpande under året.
Arbetsutskottet har den 22 maj 2019, § 91 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
1. Kommunledningskontorets återrapportering godkänns.
2. Framförda avvikelser följs upp under året inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Justerandes sign
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KS § 107, forts
Expedieras till
Samtliga nämnder
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-06-03

§ 108 2019.381 KS

Uppdatering av delegationsordning - Eldningsförbud
Ärendebeskrivning
Föreskrift om eldningsförbud enligt 2 kap. 7 § förordning (2003:789) om skydd mot olyckor
får meddelas av en kommun. I dagsläget är rätten att meddela sådana föreskrifter inte
delegerad från kommunstyrelsen. Delegation föreslås ges till kommundirektör att meddela
föreskrifter om eldningsförbud samt liknande förebyggande åtgärder mot brand.
En ny delegationspunkt, nr. 1.19, föreslås i kommunstyrelsens delegationsordning.
Arbetsutskottet har den 22 maj 2019, § 92 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Uppdaterad delegationsordning för kommunstyrelsen antas.
Expedieras till
KLK-kommundirektör, stabschef, säkerhetschef, kommunjurist, Klk-kansli-författningss,
AVRF,

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-06-03

§ 109 2019.010 KS

Månadsrapport finanshantering 2019, april
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 9 maj 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har sammanställt en månadsrapport för april 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 den 22 maj 2019, § 93 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapportering finanshantering, april.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-06-03

§ 110 2019.088 KS

Utkvittering av likvida medel 2019
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har den 4 februari 2019, § 26 fattat beslut om utkvittering av likvida medel.
Nytt beslut behövs i ärendet på grund av personalförändringar på ekonomiavdelningen.

Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
1. Utkvittering av i bank innestående medel även som checkar och medel på kommunens
samtliga plus- och bankgirokonton ska verkställas av:
Tf ekonomichef Simon Lindau, koncernredovisningschef Peter Öfverström eller
redovisningschef Ruth Wijnveen med kontrasignation av
redovisningsekonom Bärbel Drees, redovisningsekonom Susanne Wye Bengtsson eller
förvaltningsekonom Christofer Sahlin.
2. Ovan angivna personer och rutiner gäller även för de konton som ägs av stiftelser som
kommunstyrelsen förvaltar.
Expedieras till
Klk-ek

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-06-03

§ 111 2018.399 KS

Processen kring förordnande av likvidator
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen behandlade den 27 november 2017, § 217 ärendet: Utredning Alingsås
Business Center. Kommunstyrelsen enades vid sammanträdet att besluta om att bland annat
ge kommundirektören i uppdrag att avsluta 2017 års: Avsiktsförklaring Projektsamarbete
Evenemang i Alingsås.
Kommunstyrelsen beslutade den 10 december 2018, § 249, att fortsatt driva processen om
förordnande av likvidator i syfte att likvidera det enkla bolaget. Tingsrätten kommer att hålla
sammanträde i ärendet den 25 juni och den 26 juni innevarande år.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 3 juni 2019 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Alingsås Business Center tecknade en avsiktsförklaring med Estrad i Alingsås AB den 25
april 2017. Det fanns inget politiskt beslut att ingå denna avsiktsförklaring och det var heller
inte förankrat med kommunledningskontoret. Vid undertecknandet påbörjades ett samarbete
som har den juridiska formen av ett enkelt bolag. Avsiktsförklaringen innebar bland annat att
parterna skulle samordna personella resurser och gemensamt finansiera evenemang.
Hanteringen innebar att kommunen, genom Alingsås Business Center, ställde sina resurser i
förfogande för ett privat företag, vilket kan ses som synnerligt olämpligt då offentliga resurser
då indirekt eller direkt gynnar en enskild privat aktör. Denna typ av hantering är ovanlig och
strider mot den lagstiftning som en kommun behöver förhålla sig till. Till sammanhanget hör
även att i samband med bildandet av Alingsås Business Center valde kommunen att förlägga
verksamheten och turistbyrån hos Estrad i Alingsås AB genom att hyra lokaler.
Efter dialog med kommunstyrelsens presidium och kommunens juridiska ombud kan
konstateras att det är av vikt att kommunstyrelsen får fälla ett slutligt avgörande kring den
fortsatta processen kring förordnande av likvidator med tanke på den stundande processen i
Tingsrätten om ett par veckor. Orsaken till att processen med ansökan om förordnande av
likvidator inleddes var att erhålla nödvändiga ekonomiska underlag från motparten för att
bringa klarhet i bristerna i kommunens räkenskaper. Detta utifrån perspektivet att kommunen
bland annat saknade intäkter och att förklaringen till detta från Alingsås Business Center var
att det skulle ske en avräkning med motparten. Några underlag till denna avräkning kunde
dock inte presenteras för varken kommunledningskontoret eller EY. Det som kan framstå
som märkligt i detta sammanhang är att trots att parterna hävdade att en avräkning vid årets
slut skulle ske har Alingsås Business Center betalat diverse fakturor för ett samlat värde om
ungefär 0,5 miljoner kronor exklusive hyror till Estrad i Alingsås under år 2017. Utöver detta
noterades kostnader hos kommunen som borde ha tagits av annan part. Exempelvis tog
kommunen kostnader för att personal hos Estrad i Alingsås köpt in livsmedel. Det är bland
annat detta som ligger till grund för den polisanmälan som kommunen lämnade in under år
2018.
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Kommunledningskontoret kan likt tidigare inte se att det är ekonomiskt försvarbart att
fortsätta driva processen. Ärendet lyfts till kommunstyrelsen igen med tanke på att
kommunen nu har mottagit motpartens redovisning för det motparten anser innefattas i det
enkla bolaget. Kommunen har i över ett års tid försökt få ta del av motpartens redovisning för
det enkla bolaget och samtidigt ställt sin egen redovisning till förfogande. Motparten har
slutligen till kommunen inlämnat den redovisning som motparten bedömer ingår i det enkla
bolaget. Kommunen har överlämnat den redovisning som kommunen anser ingår i det enkla
bolaget. Motparten anser att kommunen ska få drygt 0,4 miljoner kronor från motparten om
det enkla bolaget likvideras i enlighet med motpartens premisser.
Det råder fortsatt delade meningar om vilken exakt summa som motparten är skyldig
kommunen vid en likvidation av det enkla bolaget. Detta grundar sig först och främst i att den
avsiktsförklaringen som finns gällande samarbetet inte tydliggör de ekonomiska
förehavandena på ett tillfredställande vis. Utöver det så har motparten framfört att det under
samarbetet har träffats andra avtal från tid till annan som har påverkan på likvidationen. När
ärendet behandlades av kommunstyrelsen i december 2018 lyfte kommunledningskontoret
fram att kommunens kostnader och uteblivna intäkter direkt hänförliga till samarbetet var
ungefär 2,5 miljoner kronor. Anledning att uteblivna intäkter var en del förklaras av att
kommunen inte hade mottagit räkenskaperna från motparten men hade fått information om
att bidrag från exempelvis Sparbanksstiftelsen Alingsås hade utbetalats till motparten istället
för till kommunen.
Kommunledningskontoret bedömer att det finns tre olika alternativ för kommunstyrelsen att ta
ställning till. Kommunen kan, likt kommunstyrelsens beslut i december 2018, fortsätta driva
processen i Tingsrätten om frågan anses vara av sådan principiell karaktär. De två andra
alternativen som kommunledningskontoret ser är att antingen acceptera det
förlikningserbjudande som motparten har erbjudit eller att dra tillbaka sin ansökan om
förordnande av likvidator.
En fortsatt process i Tingsrätten och den eventuellt efterföljande processen om en likvidator
utses kommer att vara både kostnadskrävande och tidskrävande för kommunen.
Kommunledningskontoret kan inte ur ett rent ekonomiskt perspektiv se att det försvarbart att
fortsatt driva processen. Om kommunen väljer att fortsätta processen är det ett principiellt
ställningstagande för att få ett besked från en oberoende likvidator av hur det enkla bolaget
ska likvideras. Motparten anser att summan som ska betalas till kommunen är
drygt 0,4 miljoner kronor.
Kommunledningskontoret bedömer att parterna inte kommer att nå en överenskommelse om
en summa som kommunen fullt ut kan stå bakom. Därför anser kommunledningskontoret att
kommunen inte bör acceptera det förlikningserbjudande som motparten erbjuder eftersom
det även innebär att kommunen därmed anser att det är den korrekta summan som hade
tillfallit kommunen vid en likvidation av det enkla bolaget.
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En risk med att kommunen drar tillbaka ansökan till Tingsrätten är att motparten kan ställa
krav om ersättning för rättegångskostnader. Därmed bör parterna vara överens om att
respektive part bär sina kostnader i ärendet innan ansökan till Tingsrätten eventuellt dras
tillbaka. Om så inte sker föreslår kommunledningskontoret enligt den andra punkten i förslag
till beslut att kommunen fortsätter driva processen om förordnande av likvidator.
Grundfrågan om hur en kommun kan hantera skattemedel får inte komma i skymundan för
den rättsliga processen mot Estrad i Alingsås AB. En kommuns hantering av skattemedel
kan inte jämföras med ett företags affärsuppgörelser. Kommunen har att följa gällande
lagstiftning och interna riktlinjer. Genom att endast se den här hanteringen ur ett strikt
juridiskt perspektiv om ett enkelt bolag frångås själva grundprincipen för hur skattemedel får
Den juridiska processen påbörjades eftersom Estrad i Alingsås AB inte var villiga att
överlämna sin redovisning, trots att kommunen samtidigt höll sin redovisning tillgänglig för
motparten. Motparten har nu, över ett år senare, överlämnat delar av sin redovisning som
motparten anser innefattas i det enkla bolaget. Kommunen står kvar vid sin tidigare
principiella hållning att samarbetet mellan Alingsås Business Center och Estrad i Alingsås
AB skedde på felaktiga grunder och har missgynnat kommunen ekonomiskt och
verksamhetsmässigt. Genom att fortsätta driva processen om likvidation av det enkla bolaget
tillförs kommunen ytterligare ekonomisk skada och den principiella grundfrågan kommer
troligtvis inte att prövas.
Kommunledningskontoret vill med tydlighet betona vikten av att kommunen behöver dra
lärdom av denna process och tillse att om några liknande typer av samarbeten ska ingås
framöver ska det vara på transparenta och tydliga premisser som följer gällande lagstiftning.
Kommunen kan inte på ett sådant här vis sammanblanda sin ekonomi med ett privat företag.
I den granskningsrapport som EY sammanställde framgår på ett tydligt vis att det inom
samarbetet inte gick att följa fakturaflöden och det saknades fullgoda förklaringar till hur
Alingsås Business Center hade hanterat sin ekonomi. I slutändan blir det en förtroendefråga
där kommunen ska kunna stå till svars inför sina medborgare för hur kommunens
skattemedel hanteras.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
1.Kommunstyrelsen beslutar att, under förutsättning att parterna når en överenskommelse
om att respektive part bär sina kostnader i ärendet, återta ansökan om förordnande av
likvidator till Tingsrätten och avstå från förlikningserbjudandet från motparten med hänvisning
till parternas olika uppfattning i grundfrågan.
2.Kommunstyrelsen beslutar att om parterna inte enas om en överenskommelse enligt ovan
beslutspunkt fortsatt driva processen om förordnande av likvidator till Tingsrätten.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Daniel Filipsson (M) föreslår att förslaget bifalls.
Anna Hansson (MP) föreslår att ärendet bordläggs till kommunstyrelsens sammanträde den
17 juni eller vid ett extra sammanträde under vecka 24.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas och finner att
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslag till beslut.
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Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
1.Kommunstyrelsen beslutar att, under förutsättning att parterna når en överenskommelse
om att respektive part bär sina kostnader i ärendet, återta ansökan om förordnande av
likvidator till Tingsrätten och avstå från förlikningserbjudandet från motparten med hänvisning
till parternas olika uppfattning i grundfrågan.
2.Kommunstyrelsen beslutar att om parterna inte enas om en överenskommelse enligt ovan
beslutspunkt fortsatt driva processen om förordnande av likvidator till Tingsrätten.

Reservation
Anna Hansson (MP) lämnar följande skriftliga reservation:
Det har inte givits någon acceptabel möjlighet att förbereda sig för beslut.
Beslutssammanträdet började kl 14.00. Undertecknad fick information ca kl 13.50 om det
tillkommande ärendet. Det hade inte gått igenom någon beredning i kommunstyrelsens
arbetsutskott, och hade inte funnits med på kallelsen.
Vi fick en kort muntlig dragning under pågående sammanträde och tjänsteskrivelse mailade
ut som arbetsmaterial kl 15.10. Vanligtvis finns handlingar tillgängliga minst ca 1 vecka innan
sammanträde.
Det är viktigt att få information om ärenden i god tid för inläsning, formulering av frågor som
behöver besvaras, och för en möjlighet att diskutera inom partierna. Detta har inte fungerat i
denna beslutssituation.
Eftersom det inte givits acceptabla möjligheter till förberedelser så blir det mycket svårt för
mig som beslutsfattare att kunna ta mitt ansvar och fatta kloka beslut som jag sedan kan
ställas till svars för.
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