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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-09-09
Plats och tid

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

Beslutande

Daniel Filipsson (M) (ordförande)
Simon Waern (S) (vice ordförande)
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)
Angelika Wais (S) §§145-146, §§148-160 ersätter Björn Wallin Salthammer
(S)
Irene Jonsson (S) ersätter Anita Hedén-Unosson (S)
Peter Norlander (S) §147 ersätter Björn Wallin Salthammer (S)

Ej tjänstgörande
ersättare

Peter Norlander (S) §§145-146, §§148-160
Micaela Kronberg (M)
Eva-Lotta Pamp (M)
Klas Åkerlund (L)
Urban Eklund (KD)
Jan Gustafsson (V)

Övriga deltagare

Maria Standar (kommundirektör)
Anci Eyoum (kommunsekreterare)
Simon Lindau (tf ekonomichef) §145
Anneli Schwartz (förvaltningschef kultur- och utbildningsförvaltningen) §145
Julia Mårtensson (verksamhetschef integration och arbetsmarknad) §145
Cecilia Knutsson (stabschef) §145
Markus Thunberg (infrastukturstrateg) §145

Utses att justera

Simon Waern (S)

Paragrafer

§§145-160

Justeringens plats och
tid

Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerande

................................................……………………………………….
Simon Waern (S)
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2019-09-09

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2019-09-13

Datum för anslags
nedtagande

2019-10-05

Rådhuset, Alingsås
.................................................
Anci Eyoum
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§ 145
§ 146
§ 147
§ 148
§ 149
§ 150
§ 151
§ 152
§ 153
§ 154
§ 155
§ 156
§ 157
§ 158
§ 159
§ 160

Information och överläggningar
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige år 2020
Fördelning av tillfälligt kommunbidrag avseende ensamkommande unga att
bo kvar under sin asylprocess
Upprättande av VA-plan
Policy Agenda 2030
Svar på motion - Inför kommundelsstämmor- Anita Hedén Unosson (S),
Birgitta Larsson (S),Sebastian Aronsson (S), Björn Wallin Salthammer och
Simon Waern (S)
Avsiktsförklaring – E20, delen Sveaplan – Götaplan, Alingsås
Riktlinjer för investeringsstöd
Riktlinjer för styrande dokument i Alingsås kommun
Kommuninvest - förfrågan om extra medlemsinsats år 2019
Övertagande av väghållningsansvar vid Vardsjön
Detaljplan för Alingsås, skola vid Säterigatan (Noltorpsskolan 1), granskning
Detaljplan för Alingsås Bostäder och genomfartsgata vid Kavlås äng, samråd
Förslag till kommunstyrelsen - Energiplanen: Uppföljning och revidering,
Anna Hansson (MP)
Meddelanden
Anmälan av delegeringsbeslut
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§ 145

Information och överläggningar
Ärendebeskrivning

A/ Fördelning av tillfälligt kommunbidrag avseende ensamkommande unga att bo kvar under
sin asylprocess
B/ Policy Agenda 2030
C/ Avsiktsförklaring - E20, delen Sveaplan - Götaplan, Alingsås
D/ Kommundirektörens information
-revision på kommunstyrelsen under hösten: offentlighetsprincipen och GDPR
-ledardag 24 september: tema engagemang
-kommunledningskontoret: temadag den 4 oktober;
värdegrund samt kränkande särbehandling
-Järtas park, invigning den 21 september efter ombyggnation
E/ GR-information och övrig information
-LAG Göteborgs insjörike, styrelsemöte
-LAB 190, resa mellan Angered och Nossebro
-rådet för mänskliga rättigheter
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§ 146 2019.527 KS

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige år 2020
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen fattar beslut för sina respektive
sammanträdesdagar under året. Kommunfullmäktige fattar beslut om dag och tid för sina
sammanträden.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 augusti 2019 framfört följande:
Enligt styrmodellen för Alingsås ska fullmäktige i november månad varje år fastställa en
flerårsstrategi där budget för de kommande åren ingår.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2017, § 217 att införa rambeslut som innebär
att kommunstyrelsen ska fastställa ramförslag för Alingsås kommun i juni.
Kommunfullmäktige
Sammanträde med kommunfullmäktige (KF) hålls följande onsdagar kl 18.00:
Observera att sammanträdet den 4 november, där flerårsstrategin ska behandlas,
börjar kl 9.30.
29 januari
26 februari
25 mars (årsredovisning)
29 april
27 maj
17 juni

2 september
30 september
28 oktober (delårsbokslut)
4 november (flerårsstrategi, heldag)
25 november
9 december

Första sammanträdet med kommunfullmäktige år 2021 äger rum onsdagen den 27 januari.
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KS § 146, forts
Kommunstyrelsen
Sammanträde med kommunstyrelsen (KS) hålls
(förutom sammanträdet i april som på grund av påskhelgen hålls en tisdag)
följande måndagar, kl 14.00:
3 februari
17 augusti
9 mars (årsredovisning)
7 september
OBS: Tisdag 14 april
21 september (delårsbokslut, KS egna)
11 maj (ramar + KS våruppföljning) 12 oktober (delårsbokslut)
1 juni (våruppföljning)
19 oktober (flerårsstrategi)
15 juni
9 november
23 november
7 december
Första sammanträdet år 2021 äger rum måndagen den 1 februari.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) hålls varje onsdag kl 9.00 under
veckorna 3-6, 8-14, 16-25 och veckorna 33-43 och 45-50.
Inga sammanträden med KSAU hålls v7 sportlovsveckan, v 15 påsklovsveckan samt v 44
höstlovsveckan.
Ett sammanträde per månad viks för ärendeberedning.
Regelbundna dialogträffar mellan kommunstyrelsens arbetsutskott, gruppledarna i
kommunfullmäktige och nämndernas-, kommunala bolagens, och räddningstjänstförbundets
presidier sker tre gånger per år:
-måndagen den 17 februari och tisdagen den 18 februari i samband med årsredovisning
-tisdagen den 19 maj i samband med våruppföljning
(observera: detta tillfälle gäller ej bolag och räddningstjänstförbund)
-måndagen den 28 september och tisdagen den 29 september, i samband med
delårsbokslut.
Presidieträffar som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt utövas inom ramen för
kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSAU) icke beslutande möten.
Nämndernas/bolagens presidier bjuds in till separata möten med KSAU under året. Avsatta
datum för detta kommer att framgå i separat ärende om tillämpningsanvisningar 2020 inom
ramen för styrmodellen, som behandlas efter kommunfullmäktiges beslut om flerårsstrategi
2020-2022.
Därutöver kan kommunstyrelsens arbetsutskott när som helst, vid behov, kalla en nämnds
eller ett bolags presidium till en träff inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Arbetsutskottets ramberedning sker onsdagen den 15 april och torsdagen den 16 april.
Arbetsutskottets flerårsstrategiberedning sker tisdagen 15 september,
onsdagen den 16 september, torsdagen den 17 september och fredagen den 18 september.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 28 augusti 2019, § 133 fattat beslut om
sammanträdesdagar för arbetsutskottet samt lämnat förslag till beslut till kommunstyrelsen
om sammanträdesdagar för kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige 2020.
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Beslut
KS § 146, forts
Kommunstyrelsens beslut:
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen för år 2020 godkänns.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Sammanträdesdagarna för kommunfullmäktige för år 2020 godkänns.
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§ 147 2019.409 KS

Fördelning av tillfälligt kommunbidrag avseende ensamkommande unga
att bo kvar under sin asylprocess
Ärendebeskrivning
Regeringen har beslutat om fördelningen av 195 mnkr i tillfälligt kommunbidrag för
ensamkommande unga asylsökande. Genom tillskottet kan kommunerna låta
ensamkommande unga som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen.
För år 2019 har 195 miljoner kronor tillförts och kommer att fördelas proportionellt till
kommunerna utifrån hur många asylsökande ensamkommande unga, 17,5 år eller äldre,
som var inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem den 31 mars 2019. Det handlar
totalt om ca 2 300 ungdomar och kommunbidraget motsvarar ungefär 86 000 kr per
ensamkommande ung.
Alingsås kommuns andel av bidraget uppgår till 1 118 218 kr.
Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen den 17 juni 2019 § 117 för ytterligare
handläggning. Kommunledningskontoret har därefter haft dialog med kultur- och
utbildningsförvaltningen i frågan. Förvaltningen har sammanställt ett PM (bilaga 1) som
redogör för situationen, gällande lagstiftningen och hur kommunen hanterar målgruppen.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 22 augusti 2019 lämnat följande yttrande:
Hösten 2017 avsatte regeringen medel genom ett tillfälligt kommunbidrag om 390 mnkr för
att kommunerna skulle kunna låta ensamkommande unga asylsökande som hann fylla 18 år
bo kvar i sin vistelsekommun under asylprocessen. Syftet med ersättningssystemet var att
undvika att ensamkommande unga skulle behöva byta skola och flytta från en kommun de
rotat sig i. År 2018 tillfördes ytterligare 395 mnkr i samma syfte. Asylsökande som fyllt 18 år
räknas annars som vuxna och är då i normalfallet ett statligt ansvar. Kommunbidraget ger
kommunerna möjlighet att låta dessa personer bo kvar i sin vistelsekommun under
asylprocessen istället för att behöva flytta till Migrationsverkets anläggningsboenden.
Kommunen har tidigare beviljat aktörer utanför den kommunala regin att ta del av medlen för
att möjliggöra för målgruppen att fortsatt bo kvar i Alingsås kommun. Kommunfullmäktige
beslutade vid sitt sammanträde den 28 februari 2018, § 20, att ge kommunstyrelsen rätt att
ianspråkta 2018 års medel om 1,1 mnkr i syfte att möjliggöra för föreningar att söka medel.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 18 juni 2018 § 108 om en riktlinje för
det tillfälliga statsbidraget. Riktlinjerna innebar att bidrag fick användas till boende och
kringkostnader som är direkt förenade med boende. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt
sammanträde den 12 december 2018 att kommunstyrelsen fick rätt att ianspråkta resterande
del av statsbidraget för 2018 års medel om 1,8 mnkr i syfte att möjliggöra för föreningar och
organisationer att söka medel.
Justerandes sign
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KS § 147, forts
Dessa medel fördelades sedan till Equmeniakyrkan (79,5 tkr) och Volontärföreningen Goda
Krafter i Alingsås (2 820,5 tkr).
Ett av regeringens främsta syften, vilket framgår av regeringens PM den 17 maj 2019, med
dessa medel är att undvika att ensamkommande unga ska behöva byta skola och flytta från
en kommun de rotat sig i. En direkt ekonomisk påverkan sker i gymnasieskolan då dessa
ungdomars skolgång inte längre finansieras av Migrationsverket utan belastar den
kommunala budgeten. Kultur- och utbildningsnämnden uppskattar i ärende daterat den 20
februari 2019 § 24 kostnaden för asylsökande ungdomar hemmahörande i Alingsås kommun
som ej längre finansieras av Migrationsverket till cirka 2,5 mnkr.
Med bakgrunden att ungdomarna har och fortsatt medför kostnader inom den kommunala
gymnasieskolan föreslås att medlen fördelas till kultur- och utbildningsnämnden, med ansvar
för gymnasieskolan.
Kommunledningskontoret är av uppfattningen att kultur- och utbildningsnämnden bör få i
uppdrag att efter kvartal ett 2020 inleda dialog med föreningar som berörs av individerna
som kommunen erhållit regeringens ovan nämnda bidrag för och vilka fortfarande faller inom
målgruppen asylsökande.
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KS § 147, forts
Arbetsutskottet har den 28 augusti 2019, § 134 lämnat följande förslag till beslut:
1. Alingsås kommuns andel av det tillfälliga bidraget uppgående till 1 118 218 kr för år 2019
avseende att låta ensamkommande unga bo kvar under sin asylprocess fördelas i sin helhet
till kultur- och utbildningsnämnden.
2. Kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att efter kvartal ett 2020 inleda dialog med
föreningar som berörs av individerna som kommunen erhållit regeringens ovan nämnda
bidrag för och vilka fortfarande faller inom målgruppen asylsökande.
Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Hansson (MP), Karl-Johan Karlsson (C) och Jens Christian Berlin (L) föreslår att
förslag till beslut punkt 1 får följande lydelse:
Kommunstyrelsen ges rätt att ianspråkta hälften av 2019 års bidrag om 1,1 mnkr, avseende
att låta ensamkommande unga bo kvar under sin asylprocess, i syfte att möjliggöra för
föreningar att söka medel enligt tidigare fastslagna riktlinjer. Den andra hälften av medlen
tilldelas kultur- och utbildningsnämnden. En tydlig uppföljning och redovisning av hur medlen
har använts ska ske.
Simon Waern (S), Lady France Mulumba (KD), Glenn Pettersson (SD), Martin Lindberg (V)
och Daniel Filipsson (M) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut punkt
1 bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut punkt 1 mot Anna Hanssons m fl
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut i
punkt 1.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen vid dagens sammanträde enas om följande lydelse i
förslag till beslut punkt 2:
Kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att omgående inleda dialog med föreningar
som berörs av individerna som kommunen erhållit regeringens ovan nämnda bidrag för och
vilka fortfarande faller inom målgruppen asylsökande.
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Beslut
KS § 147, forts
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Alingsås kommuns andel av det tillfälliga bidraget uppgående till 1 118 218 kr för år
2019 avseende att låta ensamkommande unga bo kvar under sin asylprocess
fördelas i sin helhet till kultur- och utbildningsnämnden.
2. Kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att omgående inleda dialog med
föreningar som berörs av individerna som kommunen erhållit regeringens ovan
nämnda bidrag för och vilka fortfarande faller inom målgruppen asylsökande.
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KS § 147, forts
Reservation
Jens Christian Berlin (L), Stefan Bedö (L), Karl-Johan Karlsson (C) och Susanna Nerell (C)
reserverar sig till förmån för egna förslag.
Anna Hansson (MP) lämnar följande skriftliga reservation:
Under den så kallade "flyktingvågen" år 2015 fick Sverige ta emot en stor mängd flyktingar,
därav en hel del ensamkommande barn. Migrationsverkets kapacitet var inte tillräcklig för att
hantera asylärenden i rimlig tid. De ensamkommande barn som kom till Sverige och Alingsås
under 2015 och påföljande år hamnade i olika omgångar i en mycket jobbig situation till följd
av beslut inom asylprocessen, hos Migrationsverket och inom boendekommunerna.
Åldersuppskrivningar på osäkra grunder, långa väntetider på beslut, överklaganden,
verkställighetshinder, nya lagar och förordningar och besparingsprogram hos
Migrationsverket. En del av dem tvingades flytta runt i Sverige mellan Migrationsverkets
boenden, och många fick inte hjälp av kommunerna med boende pga bostadsbrist med
mera. Den ostabila tillvaron för dessa unga människor medförde en ökad risk för psykisk
ohälsa, rekryteringar in i kriminella verksamheter, svartjobb och svart bostad, eller att de fick
sova "på gatan".
I en situation när Migrationsverket, kommuner och andra parter inte tog ansvar för många av
dessa ensamkommande ungdomar så försökte i stället civilsamhället att hjälpa till. Ideella
organisationer och privatpersoner hjälpte många ungdomar till tak över huvudet och en något
tryggare tillvaro. När Alingsås kommun fick ta emot extra tillfälliga statsbidrag tilldelades
dessa medel till de föreningar som hjälpte ungdomarna till ett stabilare och tryggare liv. Syftet
med statsbidragen var/är att undvika att ensamkommande unga ska behöva byta skola och
flytta från en kommun de rotat sig i. Kommunen har ännu inte kunnat garantera att de kan ta
hand om de ungdomar som nu får hjälp av föreningarna. Det hade därför varit lämpligt att
föreningarna fått del av statsbidragen ännu en tid framöver.
Anteckning
Simon Waern (S), Pär-Göran Björkman (S), Irene Jonsson (S) och Peter Nordlander (S)
lämnar följande protokollsanteckning:
Socialdemokraterna delar den analys och det förslag som tjänstemannaskrivelserna
utmynnar i. Det följer också statens intentioner med det tillfälliga kommunbidraget. Vi vill
emellertid också betona vikten av en omedelbar och kontinuerlig dialog med de parter som
hittills på ett förtjänstfullt sätt har varit involverade i, och erhållit kommunala medel för,
verksamheten rörande den specifikt angivna målgruppen, för att säkerställa att situationen
för de berörda individerna inte försämras. Det bör understrykas att frivilligorganisationer
också har möjlighet att söka kommunala föreningsbidrag för olika åtgärder som stödjer och
underlättar integrationsprocessen framgent.
Jäv
Angelika Wais (S) deltar ej i handläggning och beslut av ärendet på grund av jäv.
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§ 148 2018.415 KS

Upprättande av VA-plan
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog hösten 2010 den nu gällande VA-strategin. Revideringar av VAstrategin har remitterats till kommunstyrelsen under 2015 och till kommunstyrelsens
arbetsutskott under 2016.
Tekniska nämnden beslutade den 21 mars 2017, § 13 att ge tekniska förvaltningen
uppdraget att upprätta en VA-plan, då remissvaren visat att VA-strategin behöver
kompletteras med delar som ingår i en regelrätt VA-plan.
VA-planen kommer vara ett levande dokument som ska vara vägvisande för utveckling och
investeringar inom VA-sektorn.
Arbetsgruppen för VA-planen har valt att lägga VA-utbyggnadsplan för Alingsås kommun i ett
separat dokument, då det behöver antas av kommunfullmäktige. VA-utbyggnadsplanen
innehåller beskrivningar av områden som idag har enskilt VA, men där det av miljö- och
hälsomässiga skäl finns behov av VA i ett större sammanhang.
Tekniska nämnden beslutade den 19 juni 2018, § 54 att godkänna VA-utbyggnadsplanen
och att sända den vidare till kommunfullmäktige för fastställande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott efterfrågade under sitt sammanträde den 21 september
2016, § 17 ytterligare tillägg till den dåvarande VA-strategin (nuvarande VA-planen):
1) Kommunstyrelsen saknar en del i VA-strategin som hanterar kommunens renings- och
vattenverk, med resonemang angående verkens
förbättringspotential ur ett miljö-och hälsoperspektiv, samt kapacitet i förhållande till en
ökad befolkning i kommunen.
2) Kommunstyrelsen vill att de delar i VA-strategin som innebär investeringskostnader
samordnas med kommunens tillväxtprogram.
3) Strategin bör innehålla en plan för vattentillgång för brandsläckning och tillvaratagande av
kemikalier i brandsläckningsvattnet.
4) Kommunstyrelsen saknar en riskanalys för problem med bräddning vid exempelvis
Sollebrunns reningsverk.
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Tekniska nämnden har den 19 juni 2018, § 54 lämnat följande svar på kommunstyrelsens
arbetsutskotts efterfrågan på tillägg:
I arbetet med VA-plan för Alingsås kommun tar tekniska förvaltningen hänsyn till punkt 1 och
2.
Vad gäller punkt 3, pågår i dagsläget ett arbete mellan tekniska förvaltningen och
Räddningstjänsten Alingsås-Vårgårda gällande avtal för släckvatten och brandposter.
Avseende punkt 4, pågår kontinuerliga bräddberäkningar på ledningsnätet i Sollebrunn och
till följd av dessa har åtgärder vidtagits på ledningsnätet för att separera dagvatten från
spillvattenavlopp. Detta beräknas minska flödet till avloppsreningsverket och därmed
bräddningar i ledningsnät, pumpstationer och avloppsreningsverket.
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Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 augusti 2019 lämnat följande yttrande:
Utbyggnadsplanen är uppdelad i tre delar, utbyggnadsområden, utredningsområden och
bevakningsområden.
Utbyggnadsområden är sådana där bedömningen gjorts att en allmän VA-anläggning krävs.
Beslut finns redan för några av de områden som omnämns och utbyggnad och projektering
är redan igång i dessa fall. Tre områden nämns i VA-utbyggnadsplanen som
utbyggnadsområden, Färgens östra strand, Västra Saxebäcken och Västra Bodarna.
Utredningsområden är de områden där det krävs utredning för vilken form av VA-försörjning
som är mest lämplig. Det kan vara till exempel förbättringar av enskilda anläggningar,
gemensam anslutning till allmän VA-försörjning eller införlivning i den allmänna VAförsörjningens verksamhetsområde. De områden som nämns i VA-utbyggnadsplanen som
utredningsområden är, Högen-Vässenbo, Långared, Olstorpsvägen, Lyckans väg och
Hålabäcksstigen, de så kallade randomområdena Kvarnbacken och Marbotorpsvägen samt
kommunens tillväxtområden.
Bevakningsområden är sådana områden där det kommer att ske ökad tillsyn av enskilda
avlopp och där det kan behövas särskilda överväganden vid bygglovsgivning. Bevakningens
syfte är att följa om behovet av en förändrad VA-försörjning ändras över tid och i så fall mer
effektivt kunna fatta beslut om åtgärd. Endast ett område pekas i nuläget ut som
bevakningsområde, det är Edsås med området kring Lilla Edsåsvägen.
I de delar av kommunen som inte innefattas av dessa tre kategorier eller redan ligger inom
befintligt verksamhetsområde för allmän VA-försörjning, ska VA lösas genom enskilda eller
gemensamma privata anläggningar.
Arbetsutskottet har den 28 augusti 2019, § 135 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Förslag till VA-utbyggnadsplan för Alingsås kommun antas.
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§ 149 2019.483 KS

Policy Agenda 2030
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 25 oktober 2017, § 220 tillsattes en
politisk beredningsgrupp kring Agenda 2030. Beredningsgruppen återkom med en
slutrapport och förslag till förbättringsåtgärder 2018. Förutom förbättringsåtgärder tog
beredningsgruppen fram förslag till en policy för hållbar utveckling i Alingsås kommun.
Beredningsgruppens resultat beaktades i budgetberedningen 2018. Nu ska
kommunfullmäktige besluta om förslag till Policy Agenda 2030 för att tydligt visa vilka
värderingar och grundprinciper som ska styra Alingsås kommuns agerande i strävan att
uppnå de globala målen i Agenda 2030.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 augusti 2019 lämnat följande yttrande:
De 17 målen handlar om att avskaffa fattigdom, uppnå jämställdhet, bekämpa
klimatförändringen, säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande, säkerställa en
inkluderande och likvärdig utbildning och en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk
tillväxt.
De globala målen berör ett stort antal områden som flera svenska kommuner, landsting och
regioner redan arbetar aktivt med, till exempel energieffektivitet, folkhälsofrågor, en effektiv
och hållbar offentlig upphandling och demokratisk samhällsstyrning på alla nivåer, samt
kommunens kärnverksamhet. Kommuner, landsting och regioner påverkar omvärlden utanför
Sverige, till exempel genom offentlig upphandling. I egenskap av konsumenter kan de
påverka företags produkter och tjänster. Genom att ställa exempelvis sociala eller
miljömässiga krav i offentlig upphandling kan kommuner, landsting och regioner bidra till att
till exempel mänskliga rättigheter, anständiga arbetsvillkor och hänsyn till miljö och klimat
säkerställs.
Det finns en tillsatt tjänsteperson-styrgrupp som arbetar med Agenda 2030, som har sett
över och reviderat beredningsgruppens förslag till policy för Agenda 2030. Punkterna 5 och 6
har tagits bort. Syftet med förändringen är att införliva arbetet med Agenda 2030 i ordinarie
verksamhet och i styrmodell och internkontroll. Detta ligger helt i linje med uppdrag och
åtagande i antagen Flerårsstrategi att minska administration och fokusera på verkställighet.
Det finns i Kolada en särskild uppföljning av kommunernas arbete med Agenda 2030. Denna
uppföljning behöver ligga till grund för kommande analys och kartläggning i arbetet med att
ta fram förslag till vilka åtgärder som kommunen bör prioritera i arbetet mot ett mer hållbart
Alingsås.
Genom att anta policyn kommer hela kommunen att ha en tydlig styrning i strävan mot att
uppfylla de globala målen som beskrivs i FN:s Agenda 2030.
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KS § 149, forts
Arbetsutskottet har den 28 augusti 2019, § 136 beslutat att föreslå att förslag till Policy
Agenda 2030 antas.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jens Christian Berlin (L) föreslår följande tillägg under rubriken ”Principer för ett hållbart
Alingsås” läggs punkten:
Alingsås kommuns mål för hållbar utveckling ska aktivt kommuniceras internt och externt.
Anna Hansson (MP) föreslår följande tillägg i förslag till beslut:
Under avsnittet principer för ett hållbart Alingsås, läggs följande två punkter till:
Beslutsunderlag ska belysas och analyseras utifrån hållbarhetsaspekterna och Alingsås
kommuns mål för hållbar utveckling ska aktivt kommuniceras internt och externt.
Simon Waern (S) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag bifalls.
Karin Schagerlind (M), Simon Waern (S), Karl-Johan Karlsson (C) och Lady France
Mulumba (KD) föreslår att Jens Christian Berlins tilläggsförslag bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Jens Christian Berlin m fl förslag
och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Jens Christian Berlins tilläggsförslag.
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Anna Hanssons tilläggsförslag och
finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Anna Hanssons tilläggsförslag.
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Beslut
KS § 149, forts
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Policy för Agenda 2030 antas med följande tillägg under rubriken principer för ett hållbart
Alingsås:
Alingsås kommuns mål för hållbar utveckling ska aktivt kommuniceras internt och externt.
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§ 150 2019.403 KS

Svar på motion - Inför kommundelsstämmor- Anita Hedén Unosson (S),
Birgitta Larsson (S),Sebastian Aronsson (S), Björn Wallin Salthammer
och Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning
Anita Hedén Unosson (S), Birgitta Larsson (S), Simon Waern (S), Sebastian Aronsson (S)
och Björn Wallin Salthammer (S) har till kommunfullmäktige den 29 maj 2019, § 110 lämnat
en motion om att införa kommundelsstämmor.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att införa årliga
kommundelsstämmor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 juni 2019 att lämna motionen till
kommunledningskontoret för beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 augusti 2019 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Alingsås kommun införde kommundelsstämmor som ett försök under 1999.
Kommundelsstämmor hölls i Bjärke, Hemsjö och Alingsås tätort. Efter en utvärdering av
stämmorna 2002 beslutade kommunstyrelsen den 13 januari 2003, § 16 att fortsätta med
kommundelsstämmor, men i något ändrad form. Fortsättningsvis hölls två
kommundelsstämmor per år i någon av de tre kommundelarna fram till år 2007.
Under 2007 genomförde Alingsås kommuns demokratiforum en utvärdering av
kommundelsstämmorna. Av utvärderingen framgick bland annat att det som fick medborgare
att engagera sig var sakfrågor, och det var även besvarandet av förinskickade frågor som
stod i fokus på majoriteten av de genomförda kommundelsstämmorna. Dialogen mellan
medborgare och mellan medborgare, politiker och tjänstemän uteblev. Demokratiforum
föreslog att kommundelsstämmorna skulle upphöra, men att dialogen med kommuninvånare
skulle fortsätta genom mer situationsanpassad dialog med tydligt syfte. Den 12 december
2007, § 216 beslutade kommunfullmäktige att kommundelsstämmorna skulle upphöra, och
att dialog skulle föras med medborgare vid beslut av större omfattning. Sedan
kommunfullmäktige antog beslutet att fokusera på situationsanpassad dialog har
medborgardialog använts bland annat i samband med projekten Vision Stora Torget,
Stadsförnyelse Noltorp och Vision 2040.
I Alingsås kommuns flerårsstrategi för 2019 – 2021 ges samtliga nämnder i uppdrag att
stärka och utveckla demokratin och i lämpliga former använda sig av medborgardialog.
Kommunledningskontoret har påbörjat en kartläggning av hur styrelsen och nämnderna i
Alingsås kommun arbetar med medborgardialog. I samband med kartläggningen kommer
riktlinjerna för medborgardialog att arbetas om och kommuniceras till samtliga nämnder.
Kommunledningskontoret kommer att stödja nämnderna i det fortsatta arbetet med
medborgardialog.
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KS § 150, forts
Motionärerna föreslår att kommundelsstämmor ska inrättas för att skapa ett ökat förtroende
för politiska organ, skapa en kontinuerlig dialog och för att alingsåsare ska känna sig
delaktiga. I Alingsås kommuns flerårsstrategi för 2019-2021 beskrivs liknande problematik,
och för att adressera det anges att Alingsås kommun ska arbeta med medborgardialoger,
använda ny digital teknik och ge ökat ansvar för frågorna till såväl kommunstyrelse som
övriga nämnder.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås, med hänvisning Alingsås kommuns
Flerårsstrategi 2019 – 2021 och till det pågående arbetet med att uppdatera riktlinjerna, och
formerna, för medborgardialog.
Arbetsutskottet har den 28 augusti 2019, § 137 lämnat förslag att motionen ska avslås.
Förslag till beslut på sammanträdet
Simon Waern (S) föreslår att motionen bifalls.
Karin Schagerlind (M) föreslår att arbetsutskottets förslag bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen avslås.
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§ 151 2019.468 KS

Avsiktsförklaring – E20, delen Sveaplan – Götaplan, Alingsås
Ärendebeskrivning
Sträckan E20 Genom Alingsås har tidigare varit ett namngivet objekt i Nationell plan 20142025, och är i Nationell plan 2018-2029 en utpekad brist. Delen Sveaplan – Götaplan har
betydande trafikmängder och med dem är förknippat trafikolyckor och tillbud, barriäreffekter,
bristande tillgänglighet etc. Därför beslutade Trafikverket i samråd med kommunen att
genomföra en åtgärdsvalsstudie, ÅVS E20 genom Alingsås, delen Sveaplan – Götaplan för
sträckan för att studera åtgärder på kort och medellång sikt. Studien rekommenderar ett
antal åtgärder, bland annat en effektivisering av tätortens trafik, en cirkulationsplats vid
Götaplan, en planskild passage för oskyddade trafikanter och trimningsåtgärder. I samband
med åtgärdsvalsstudiens genomförande och ett eventuellt undertecknande av utkastet till
avsiktsförklaring anses den utpekade bristen vara utredd.
För de åtgärder där medfinansiering krävs ska parterna verka för att teckna
medfinansieringsavtal över ansvar och kostnader för genomförandet av aktuella åtgärder
och, i förekommande fall, hur det framtida väghållningsansvaret ska fördelas.
Huvudprinciperna för kommande medfinansieringsavtal framgår av utkastet till
avsiktsförklaring. Medfinansieringsavtal avses tecknas så snart finansiering av åtgärderna är
hanterat.
Avsiktsförklaringen innehåller sju åtgärder utöver de mindre åtgärder som kommunen
genomför i sitt ordinarie arbete. De större åtgärderna består av en ny planskild GC-passage
vid Sveaplan, ny cirkulationsplats vid korsningen E20/180 samt ny planskild GC-passage vid
E20 Metallgatan-Lärkvägen.
Avsiktsförklaringen anses inte utgöra ett legalt bindande avtal och parts underlåtelse att
fullgöra vad som stadgas däri ska inte medföra någon skadeståndsskyldighet.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 26 augusti 2019 lämnat följande yttrande:
I flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun gavs kommunstyrelsen bland annat i
uppdrag att verka för en fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar. Kommunstyrelsen gavs
även i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden samt barn- och
ungdomsnämnden ta fram en plan för säker och trygg skolväg. De föreslagna åtgärderna
som nämns i utkastet till avsiktsförklaring bedöms ligga i linje med viljeinriktningen i
flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun.
Kommunledningskontoret anser att de föreslagna åtgärderna som föreslås i utkast till
avsiktsförklaring är av hög vikt för att förbättra trafiksäkerheten i området Sveaplan-Götaplan.
Därför föreslås att kommunen ska underteckna utkast till avsiktsförklaring. Vidare är
kommunledningskontoret av åsikten att kommunstyrelsen bör ges i uppdrag att säkerställa
finansieringen i samband med flerårsstrategi 2020-2022 samt att kommunstyrelsen bör
bemyndigas att underteckna eventuella medfinansieringsavtal om det blir aktuellt.
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Arbetsutskottet har den 28 augusti 2019, § 138 lämnat följande förslag till beslut:
Förslag till kommunstyrelsen för beslut;
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner utkast till avsiktsförklaring och
bemyndigar kommunstyrelsen att framöver underteckna eventuella medfinansieringsavtal
ges ordförande i uppdrag att underteckna avsiktsförklaring och medfinansieringsavtal.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige;
1. Utkast till avsiktsförklaring E20, delen Sveaplan-Götaplan, Alingsås, godkänns.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa finansiering för att fullfölja avsiktsförklaring
E20, delen Sveaplan-Götaplan, Alingsås, i samband med flerårsstrategi 2020-2022 för
Alingsås kommun.
3. Kommunstyrelsen bemyndigas att framöver underteckna
eventuella medfinansieringsavtal.
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Förslag till beslut på sammanträdet
KS § 151, forts
Anna Hansson (MP) föreslår följande tillägg i förslag till beslut:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda om byggnation i trä kan ske och är lämplig
avseende åtgärderna 1 och 6, nya planskilda gång- och cykelpassager.
Daniel Filipsson (M), Simon Waern (S) och Boris Jernskiegg (SD) föreslår att
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Anna Hanssons tilläggsförslag.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner utkast till avsiktsförklaring och
bemyndigar kommunstyrelsen att framöver underteckna eventuella medfinansieringsavtal
ges ordförande i uppdrag att underteckna avsiktsförklaring och medfinansieringsavtal.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Utkast till avsiktsförklaring E20, delen Sveaplan-Götaplan, Alingsås, godkänns.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa finansiering för att fullfölja
avsiktsförklaring E20, delen Sveaplan-Götaplan, Alingsås, i samband med
flerårsstrategi 2020-2022 för Alingsås kommun.
3. Kommunstyrelsen bemyndigas att framöver underteckna
eventuella medfinansieringsavtal.
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§ 152 2019.540 KS

Riktlinjer för investeringsstöd
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 12 mars 2018, § 27 efter förslag från Anita Brodén (L), att
ge kommundirektören i uppdrag att genomföra en genomlysning av kommunens
föreningsstöd.
Genomlysningen visade att dåvarande kultur- och fritidsnämnd beslutade den 19 december
2016, § 73 om ett flertal förändringar av sina riktlinjer för föreningsbidrag. En av
förändringarna var att investeringsbidraget avskaffades. Den summan som årligen avsattes
till bidraget flyttades över till verksamhetsbidrag och anläggningsbidrag. Det innebär att
föreningar från och med 2017 ska vända sig till kommunstyrelsen med ansökningar om
kommunalt stöd i samband med kostnadskrävande och långsiktiga investeringar.
Kommunstyrelsen beslutade den 17 juni 2019, § 118 att ge kommunledningskontoret i
uppdrag att i eget ärende återkomma med förslag till riktlinje för investeringsbidrag.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 22 augusti 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till riktlinje för investeringsbidrag.
I riktlinjen föreslås att investeringsbidrag ska syfta till att ge en grundtrygghet för verksamhet
i den anläggning föreningen hyr eller äger. Anläggningen ska vara belägen i Alingsås
kommun. Bidrag utgår inte för kommunens subventionerade lokaler.
Vidare föreslås att kommunens insats inte bör överstiga 50 procent i förhållande till den
totala investeringen. Behandling av ansökningar föreslås ske löpande utefter att de kommer
in. Utbetalning kan sedan ske löpande efter inlämnande av kopior på kvitton och fakturor.
Arbetsutskottet har den 28 augusti 2019, § 139 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Riktlinjer för investeringsbidrag antas.
Expedieras till
Kultur- och utbildningsnämnden
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§ 153 2019.135 KS

Riktlinjer för styrande dokument i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Alingsås kommuns Riktlinjer för styrande dokument i Alingsås kommun behöver uppdateras
och aktualiseras. Ett förslag till riktlinjer har tagits fram av kommunledningskontoret med
bland annat definitioner av styrdokument, beslutsinstanser och utformning.
Nu gällande Riktlinjer för styrande dokument i Alingsås kommun antogs av kommunstyrelsen
10 september 2012 § 148.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 3 juli 2019 lämnat följande yttrande:
Alingsås kommuns styrdokument skapar förutsättningar för att kommunens anställda och
förtroendevalda ska göra rätt saker på rätt sätt. Utformning av styrdokument ska vara
likartad, då det ökar dokumentens kvalitet och gör det enklare att efterleva dess intentioner.
En fast terminologi, gemensam struktur och tydlig namngivning av styrdokument förenklar
framtagande och användande av dokument. Dessa riktlinjer syftar till att definiera betydelse
och beslutsnivå för respektive styrdokument.
Styrdokument i Alingsås kommun är indelade i tre områden; kommunala föreskrifter,
strategiska dokument och reglerande dokument. Kommunala föreskrifter avser styrdokument
som kommunen enligt lag givits rätt att meddela. Strategiska dokument avser dokument som
reglerar vad kommunen ska göra. Reglerande dokument avser dokument som visar hur
kommunen ska genomföra en särskild uppgift.
I riktlinjerna förtydligas att Alingsås kommun har en vision, om det medför att om det finns
förvaltningsspecifika visioner ska de omvandlas till strategier eller andra strategiska
dokument.
Kommunledningskontorets framtagande av förslag till Riktlinjer för styrdokument i Alingsås
kommun har skett utifrån omvärldsanalys och sedan en lokal anpassning. Samtliga
förvaltningar har fått lämna synpunkter på förslaget genom en tjänstepersonremiss.
Arbetsutskottet har den 28 augusti 2019, § 140 lämnat följande förslag till beslut:
Riktlinjer för styrande dokument i Alingsås kommun antas.
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Förslag till beslut på sammanträdet
KS § 153, forts
Jens Christian Berlin (L) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare beredning.
Simon Waern (S) och Lady France Mulumba (KD) föreslår att Jens Christian Berlins
återremissyrkande bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Ärendet återremitteras för ytterligare beredning.
Expedieras till
Klk-kansli

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

29

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-09-09

§ 154 2019.511 KS

Kommuninvest - förfrågan om extra medlemsinsats år 2019
Ärendebeskrivning
I gällande stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening ges en möjlighet för medlemmarna
att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera särskilda insatser för att snabbare
fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet. Kommuninvest har
nu ställt frågan om Alingsås kommun vill utnyttja möjligheten att erlägga en särskild
medlemsinsats år 2019.
De lagkrav på bland annat större kapital som växt fram i kölvattnet av finanskrisen påverkar
Kommuninvest. Flera medlemmar har under åren 2015-2018 valt att sätta in hela eller
huvuddelen upp till den högsta insatsnivån. Det har inneburit ett ökat kapital till
Kommuninvest om drygt 4 miljarder kronor, vilket har varit till stor fördel för Kommuninvests
anseende.
I stadgarna finns en högsta insatsnivå uttryckt i kronor per invånare samt två delnivåer som
motsvarar halva respektive tre fjärdedelar av den högsta insatsnivån. När en enskild
medlems insatsnivå växer och passerar dessa nivåer, är medlemmen inte längre skyldig att
erlägga delar eller hela den årliga insats som annars varit fallet.

Förekommande återbäring och ränta på insatskapitalet får – i takt med att kommunen uppnår
de högre insatsnivåerna – till större och större del behållas av medlemmen. Den årliga insats
som är knuten till storleken på återbäring och insatsränta blir lägre och lägre, för att till sist
bortfalla. Räntan på insatskapitalet fastställs av stämman. Ränta på insatskapital är inte att
jämföra med räntan på ett skuldebrev. Den är i stället en form av överskottsutdelning som
ska bekostas inom ramen för den ekonomiska föreningens utdelningsbara medel (samma
utrymme som också ska räcka till för återbäring). Föreningen kan inte i förväg utlova vad
räntenivån på insatskapitalet kommer bli under kommande år. Nivån bestäms i efterhand
genom beslut av föreningsstämman. Föreningen eftersträvar dock att kompensera
medlemmarna med en rimlig ränta på det kapital som belöper på var och en av dem.
Den 31 oktober 2019 är sista dag för medlemmarna att lämna bindande besked om intresset
för att betala in extra kapital under 2017. Inbetalning skall sedan ha skett per den 31
december 2019.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 augusti 2019 lämnat följande yttrande:
Alingsås kommun har idag en insats på 725 kr/invånare, ungefär 81 % av den maximala
insatsen på 900 kr per invånare. Miniminivån är 200 kr/invånare, alltså en nivå som Alingsås
kommun har uppnått. En insats motsvarande 900 kronor per invånare, det vill säga den
högsta nivån, skulle innebära att kommunen placerar ytterligare 7,2 mnkr i Kommuninvest.
Alingsås kommuns insatskapital uppgår för närvarande till 29,8 mnkr.
Justerandes sign
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Det finns inga garantier på att återbäring från Kommuninvest erhålls årligen. Eventuell
återbäring beror på Kommuninvests resultatnivå samt föreningsstämmans beslut. Såväl
återbäring som inbetalning av nytt insatskapital kräver varje år nytt beslut på
föreningsstämman. En extra medlemsinsats är inte att jämföra med en
värdepappersplacering. Detta eftersom en extra medlemsinsats inte är en tillfällig likvid
placering som när som helst kan avyttras. Räntan på insatskapitalet är inte känd på förhand
utan den bestäms varje år av föreningsstämman. Att i ett läge där kommunens likviditet är
sjunkande binda upp medel minskar flexibiliteten och därför förordar
kommunledningskontoret att Alingsås kommun ska avstå från att betala in en särskild
medlemsinsats år 2019.
Arbetsutskottet har den 28 augusti 2019, § 141 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Alingsås kommun betalar inte in någon särskild medlemsinsats år 2019.
Expedieras till
Kommuninvest, Klk-ek
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§ 155 2019.422 KS

Övertagande av väghållningsansvar vid Vardsjön
Ärendebeskrivning
Trafikverket har översänt ett förslag till avtal med samhällsbyggnadskontoret avseende
överföring av väghållningsansvaret vid Vardsjön till Alingsås kommun.
Tekniska nämnden tog vid sitt sammanträde den 20 november 2018, §86, dnr. 2016.463 TN,
del av information om övertagande av väghållningsansvaret vid Vardsjön och beslutade om
delegation för gatuchefen att föreslå beslut i ärendet, vilket därefter lämnas vidare till
kommunfullmäktige för fastställande.
Gatuchefen fattade ett delegationsbeslut den 28 januari 2019 dnr. 2019.057 SBN-330, och
föreslog kommunfullmäktige att tillstyrka Trafikverkets avtal om utökning av Alingsås
kommuns väghållaransvar vid före detta rastplats Vardsjön, genom övertagande av väg inom
kommunens väghållningsområde.
Beslutet har översänts till kommunledningskontoret för handläggning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 augusti 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har i samråd med samhällsbyggnadskontoret bedömt att det är
samhällsbyggnadsnämnden som ska fatta beslut i ärendet, med förslag till beslut i
kommunfullmäktige. Ärendet bör därför återremitteras till samhällsbyggnadsnämnden för
beslut i ärendet.
Arbetsutskottet har den 28 augusti 2019, § 142 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Ärendet om övertagande av väghållningsansvaret vid före detta rastplats Vardsjön
återremitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beslut i ärendet.
Expedieras till
SBN, Klk-Expl.
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§ 156 2019.431 KS

Detaljplan för Alingsås, skola vid Säterigatan (Noltorpsskolan 1),
granskning
Ärendebeskrivning
Planområdet omfattar fastigheten Noltorpsskolan 1 (Noltorpsskolan) och delar av
fastigheterna Noltorp 1:11 (delar av befintlig parkering norr om Noltorpsskolan) och Noltorp
1:6 (bland annat Säterigatan och befintligt grön- och idrottsområde söder om
Noltorpsskolan).
Syftet med planen är att ge möjlighet för om- och nybyggnation av utbildningslokaler för
skola och idrottshall, för att kunna ersätta tillfälliga paviljonger och därmed klara av ett ökat
antal elever i skolan. Syftet är också att möjliggöra för en ändamålsenlig trafik- och parkeringslösning vid skolan och samtidigt säkra allmänhetens tillgänglighet till Mjörn genom ett
grönstråk.
Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Kommunen bedömer att
förslaget inte ger en betydande miljöpåverkan. Planläggningen sker med standardförfarande
enligt plan- och bygglagens 5:e kapitel.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 augusti 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunstyrelsen yttrade sig över detaljplanen den 12 november 2018 genom beslut § 213
2018.632 KS när planen var ute på samråd. Kommunstyrelsen var positiv till planförslaget då
det syftade till att klara av kommande behov av skolplatser. Kommunstyrelsen konstaterade
att ett exploateringsavtal ska vara undertecknat innan detaljplanen antas. Avtalet ska reglera
marköverlåtelse och de kostnader som uppstår i samband med genomförandet av
detaljplanen.
I nu aktuellt granskningsförslag har planområdet utökats längre norr ut (norr om Noltorpsskolan), i förhållande till det samrådsförslag kommunstyrelsen yttrade sig över. Det utökade
planområdet omfattar nu även en privat samfällighetsparkering och angränsande gator. Det
utökade planområdet möjliggör en ombyggnad av kommunala gator som ger en mer
ändamålsenlig trafikföring för bussar och övriga fordon. Utbyggnaden av gatan medför att
fjärrvärmeledningar behöver flyttas och kommunen behöver även lösa in del av Noltorp 1:11
(parkeringsanläggning) som ägs av Samfällighetsföreningen Noltorp Centrum. Inom
planområdet tillskapas också p-platser i kommunal gata, främst avsedda för bilburna
föräldrar som hämtar och lämnar barn vid skolan. Likt det tidigare samrådsförslaget redovisar
granskningsförslaget att en ny busshållplats byggs i nytt läge omedelbart norr om
Noltorpsskolan. På allmän plats söder om Noltorpsskolan 1 byggs också en körbar gångväg
cirka 180 meter lång, från Klämmavägen mot Mjörn.
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Kommunen och Fabs AB som äger Noltorpsskolan avser att underteckna en överenskommelse om fastighetsreglering, genom vilken fastigheten Noltorpsskolan 1 tillförs tomtmark i
fastighetens södra del från kommunens fastighet Noltorp 1:6. Ett exploateringsavtal kommer
också att undertecknas mellan kommunen och Fabs AB, som reglerar ansvar och kostnader
för om- och utbyggnad av allmän plats inom planområdet. Med stöd av KS-delegationsordning för Kommunledningskontoret, bedömer kontoret att tillväxtchefen kan underteckna
avtalet om fastighetsreglering och kommundirektören kan underteckna exploateringsavtalet,
utan föregående godkännande av exploateringsavtalet i Kommunstyrelsen.
Avtalen ska undertecknas innan detaljplanen kan tas upp för antagande. Oktober 2019 är
tidsplanen för att anta detaljplanen i samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunledningskontoret tillstyrker förslaget till Detaljplan för Alingsås, skola vid Säterigatan
(Noltorpsskolan 1).
Arbetsutskottet har den 28 augusti 2019, § 143 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Förslag till detaljplan för Alingsås, Skola vid Säterigatan (Noltorpsskolan 1) tillstyrks.
Expedieras till
SBK, Klk-Expl.
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§ 157 2019.515 KS

Detaljplan för Alingsås Bostäder och genomfartsgata vid Kavlås äng,
samråd
Ärendebeskrivning
Detaljplanen har varit ute på samråd och granskning tidigare, med liknande syfte och
innehåll. Efter granskningen gjordes flera ändringar och kompletterande utredningar och
därför har ett nytt uppdrag påbörjats och planprocessen tas om från början.
Det nya förslaget till detaljplan har varit utställt för samråd under tiden 17 juni – 4 augusti
2019. Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att bygga bostäder på Kavlås Äng, samt
möjlighet att bygga en ny genomfartsgata som kopplar samman Kavlåsvägen och
Ekhagegatan. Planområdet ligger ca 1,5 km sydväst om Alingsås stadskärna, i anslutning till
stadsdelen Kavlås. Intill den befintliga bebyggelsen i Kavlås planeras cirka 20 nya bostäder.
I detaljplanen föreslås att den befintliga Alfhemsvägen mellan Ekhagegatan och
Konduktörsgatan ersätts av en ny genomfartsgata. Den nya gatan kommer att ansluta till
Ekhagegatan och fortsätta över Kavlås Äng, där den sedan stiger upp till Kavlåsvägen.
Längs med gatan planeras en gång- och cykelväg. Förslaget överensstämmer med
kommunens översiktsplan. Kommunen bedömer att förslaget inte medför någon betydande
miljöpåverkan.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 augusti 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunstyrelsen yttrade sig över detaljplanen den 10 oktober 2011, § 205 när det tidigare
planförslaget benämnt Detaljplan för Nordöstra Stadsskogen var ute på samråd. Det
planområdet omfattade även andra delar av Norra Stadsskogen som nu är planlagda och
bebyggda. Kommunstyrelsen tillstyrkte dåvarande förslag till detaljplan. Ett detaljplaneförslag
för nu aktuellt område var därefter utställt för granskning 31 oktober -24 november 2014.
Kommunstyrelsen synes då inte ha yttrat sig över planförslaget.
Efter granskningen 2014 gjordes flera ändringar och kompletterande utredningar och därför
har ett nytt uppdrag påbörjats och planprocessen tas om från början. Skillnaderna mellan
granskningsförslaget från år 2014 och det nu aktuella samrådsförslaget är bland annat att
den tidigare föreslagna byggrätten för en ny omformarstation till stambanan, i den nordvästra
delen av planområdet, har utgått ur det nu aktuella planförslaget. En annan skillnad är att
utformningen av den öppna dagvattenlösningen med dammar inom planområdet har
utformats på ett delvis annat sätt än i det tidigare planförslaget. Byggrätten vad gäller antalet
bostäder är i stort sett lika mellan det gamla och det nya planförslaget.
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Det aktuella planförslaget möjliggör byggnation av nya bostäder och att en ny kommunal
genomfartsgata med gc-väg kan byggas, som ger en bättre och tryggare trafikförbindelse
mellan stadsdelen och intilliggande delar av staden. Detaljplanen redovisar hur dagvatten
bör tas om hand med bland annat sammanhängande dammar på naturmarken. I övrigt
innebär planen att naturmarken kan iordningställas med stigar och att en skötselplan för
naturmarken bör tas fram. Betydelsen av att grönområdet och dagvattendammar förvaltas på
ett genomtänkt sätt ökar när det tillkommer fler boende i området.
För att genomföra detaljplanen krävs det att kommunen löser in två markområden av
fastigheten Gitarren 13 (ägs av Vattenfall Eldistribution) som blir allmän plats (natur) i den
nya planen. Vidare behöver en 40 kv-markkabel tas bort eller flyttas från den nya
bostadsmarken i planen, innan bostäder kan byggas. För att flytta markkabeln till allmän
plats inom planområdet krävs en koncession från Energimyndigheten på ny ledningssträcka.
Innan detaljplanen går ut på granskning avser Kommunledningskontoret att sluta avtal om
inlösen av allmän plats och avtal om borttagande av markkabeln från tomtmarken för
bostäder.
Kommunledningskontoret tillstyrker förslaget till Detaljplan för Alingsås, Bostäder och
genomfartsgata vid Kavlås Äng.
Arbetsutskottet har den 28 augusti 2019, § 144 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Förslag till detaljplan för Alingsås, Bostäder och genomfartsgata vid Kavlås Äng, tillstyrks.
Expedieras till
SBN, Klk-Expl.
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Förslag till kommunstyrelsen - Energiplanen: Uppföljning och revidering,
Anna Hansson (MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) lämnar vid dagens sammanträde följande förslag till kommunstyrelsen
för beslut:
Kommunfullmäktige antog den 25 april 2012 Alingsås Energiplan 2012-2013. Energiplanen
skulle vara ett levande dokument som årligen gav upphov till handlingsplaner och
uppföljning. Planen innehöll målsättningar avseende:
• Hållbara energisystem
• Hållbara transporter
• Energieffektivisering
• Hållbar livsmedelsförsörjning
Dessa är alla mycket viktiga områden för kommunens klimat- och miljöarbete.
Kommunen har under en längre tid saknat uppföljning och revidering av Energiplanen.
Med bakgrund av detta yrkar jag att:
Kommunstyrelsen beslutar att följa upp och revidera Energiplanen, och rapportera arbetet till
kommunfullmäktige.

Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Ärendet lämnas till kommunledningskontoret för beredning.
Expedieras till
Klk-tillväxt
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Meddelanden
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 19:30 Socialnämndens och kommunens rätt till
ersättning för kostnader för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning.
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 19:35 Budgetförutsättningar för åren 20192022.
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Anmälan av delegeringsbeslut
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.
2018.736, -015
070
Tf ekonomichef – Upptagande av lån om 80 MSEK den 17 september 2019, lånet ersätter
lån nummer Kl 95604 om 80 MSEK som förfaller den 17 september 2019.
2019.562, -004
320
Exploateringsingenjör – Beslut att godkänna placering av friggebod närmare än 4,5 meter
från fastighetsgräns.
2019.096, -003
005
Stabschefen – Antagande av: Rutin för utlämnande av registerutdrag.
2019.096, -004
005
Stabschefen – Anställning av:
Malin Martinsson som upphandlare, tillsvidare från och med den 25 juni 2019.
Helena Sävefjärd som upphandlare, tillsvidare från och med den 3 oktober 2019.
Agneta Hägg Knape som lokalstrateg, tillsvidare från och med den 12 augusti 2019.
2019.544, -001
320
Tillväxt- och exploateringschefen – Undertecknande av uppdragsavtal avseende försäljning
av kommunal småhustomt, Lingonriset 13.
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