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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-11-11
Plats och tid

Rådslaget, Rådhuset, Alingsås
kl. 14:00-15:35

Beslutande

Daniel Filipsson (M) (ordförande)
Simon Waern (S) (vice ordförande)
Björn Wallin Salthammer (S)
Anita Hedén-Unosson (S)
Pär-Göran Björkman (S)
Karl-Johan Karlsson (C)
Susanna Nerell (C)
Jens Christian Berlin (L)
Glenn Pettersson (SD)
Boris Jernskiegg (SD)
Lady France Mulumba (KD)
Martin Lindberg (V)
Anna Hansson (MP)
Micaela Kronberg (M) ersätter Karin Schagerlind (M)
Klas Åkerlund (L) ersätter Stefan Bedö (L)

Ej tjänstgörande
ersättare

Angelika Wais (S)
Irene Jonsson (S)
Peter Norlander (S)
Camilla Stensson (S)
Eva-Lotta Pamp (M)
Ali Said (C)
Urban Eklund (KD)
Jan Gustafsson (V)
Zandra Pettersson (SD)

Övriga deltagare

Maria Standar (kommundirektör)
Anci Eyoum (kommunsekreterare)
Simon Lindau (tf ekonomichef) §192
Konrad Fredh (controllerchef) §192
Lisa Forsaeus (verksamhetscontroller) §192

Utses att justera

Simon Waern (S)

Paragrafer

§§192-198

Justeringens plats och
tid

Sekreterare
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Anci Eyoum

Ordförande

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

Justerande

................................................……………………………………….
Simon Waern (S)
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§ 192
§ 193
§ 194
§ 195
§ 196
§ 197
§ 198

Information och överläggningar
Partistöd 2020
Styrmodell för Alingsås kommun, revidering
Budget 2020-2022 för Alingsås kommun
Riktlinjer pension för anställda i Alingsås kommun
Redovisning av delegeringsbeslut
Meddelanden
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§ 192

Information och överläggningar
A/ Styrmodell för Alingsås kommun, revidering
B/ Budget för Alingsås kommun 2020-2022
C Kommundirektörens information
-Strax utanför Göteborg, samarbete Västtrafik, Västsverige, Go:teborg
- Christmas Lights in Alingsås, julmarknad m m
-strategisk lokalförsörjning
-näringslivsstrategi
E/ GR information och övrig information
-styrgrupp utbildning
-miljöpris
-möte med Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
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§ 193 2019.696 KS

Partistöd 2020
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 2014, § 70 om regler för partistöd. Enligt reglerna
skall kommunfullmäktige senast i december besluta om utbetalning för nästa kalenderår.
Utbetalning sker i januari. Partistödet beräknas enligt följande modell:
Avstämningstidpunkt

15 oktober föregående år

Beräkningsgrund

Prisbasbelopp föregående år

Grundstöd per parti

1 prisbasbelopp

Partistöd per mandat

25% av prisbasbeloppet + 10 000 kr

Utbildningsstöd per mandat

5% av prisbasbeloppet

Parti skall uppfylla följande tre kriterier för att ha rätt till partistöd:
-Minst ett mandat i kommunfullmäktige
-Minst en vald ledamot är fastställd av Länsstyrelsen
-Partiet är en juridisk person
Parti har endast rätt till stöd för de mandat där det finns en vald ledamot fastställd vid
avstämningstidpunkten.
Ett parti måste ha lämnat in föregående års redovisning och granskningsrapport för att
fullmäktige skall bevilja partistöd för det kommande kalenderåret.
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KS § 193, forts
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 oktober 2019 lämnat följande yttrande:
Samtliga partier har lämnat in redovisning och granskningsrapport för 2018.
Vid avstämningstidpunkten den 15 oktober hade samtliga mandat en vald ledamot fastställd
enligt följande:
Centerpartiet 6
Kristdemokraterna 4
Liberalerna 6
Miljöpartiet 3
Moderaterna 8
Socialdemokraterna 14
Sverigedemokraterna 6
Vänsterpartiet 4
Kommunledningskontoret har beräknat partistöd i enlighet med Regler för partistöd i Alingsås
kommun.
Arbetsutskottet har den 6 november 2019, § 177 behandlat ärendet och lämnat följande
förslag:
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
1 .Partistöd för 2020 utbetalas enligt Regler för partistöd i Alingsås kommun;
Centerpartiet 190 200 kr
Kristdemokraterna 142 300 kr
Liberalerna 190 200 kr
Miljöpartiet 118 350 kr
Moderaterna 238 100 kr
Socialdemokraterna 381 800 kr
Sverigedemokraterna 190 200 kr
Vänsterpartiet 142 300 kr
2. Partierna ska lämna redovisning och granskningsrapport avseende partistöd 2020 till
kommunfullmäktige senast den 30 juni 2021 i enlighet med Regler för partistöd i Alingsås
kommun.
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Förslag till beslut på sammanträdet
KS § 193, forts
Glenn Pettersson (SD) föreslår följande ändring i förslaget:
Partistöd per mandat minskas med 10 000 kr.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Glenn Petterssons ändringsförslag i delen
partistöd per mandat och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets
förslag.
Omröstning begärs. Följande beslutsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. Nej-röst bifall till Glenn Petterssons
ändringsförslag.
Ja
Nej
Simon Waern (S)
Glenn Pettersson (SD)
Björn Wallin Salthammer (S)
Boris Jernskiegg (SD)
Anita Heden Unosson (S)
Pär-Göran Björkman (S)
Micaela Kronberg (M)
Karl-Johan Karlsson (C)
Susanna Nerell (C)
Klas Åkerlund (L)
Jens Christian Berlin (L)
Lady France Mulumba (KD)
Anna Hansson (MP)
Martin Lindberg (V)
Daniel Filipsson (M)
Med 13 ja-röster mot 2 nej-röster avslås Glenn Petterssons ändringsförslag.
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Beslut
KS § 193, forts
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1 .Partistöd för 2020 utbetalas enligt Regler för partistöd i Alingsås kommun;
Centerpartiet 190 200 kr
Kristdemokraterna 142 300 kr
Liberalerna 190 200 kr
Miljöpartiet 118 350 kr
Moderaterna 238 100 kr
Socialdemokraterna 381 800 kr
Sverigedemokraterna 190 200 kr
Vänsterpartiet 142 300 kr

2. Partierna ska lämna redovisning och granskningsrapport avseende partistöd 2020 till
kommunfullmäktige senast den 30 juni 2021 i enlighet med Regler för partistöd i Alingsås
kommun.

Reservation
Glenn Pettersson (SD) och Boris Jernskiegg (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.
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§ 194 2019.617 KS

Styrmodell för Alingsås kommun, revidering
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2018 § 226 om flerårsstrategi 2019-2021
för Alingsås kommun. Kommunstyrelsen gavs däri uppdraget att utveckla och förbättra
styrningen i kommunkoncernen genom att bland annat revidera styrmodellen i syfte att ha en
tydlig koppling till vision och värdegrund.

Kommunledningskontoret har i bilaga till detta ärende arbetat fram förslag till reviderad
styrmodell. Revideringen innebär en tydlig koppling till vision och värdegrund samt syftar till
att stärka genomslagskraften i kommunens verksamhetsstyrning.

Styrmodellen föreslås att gälla från 1 januari 2020.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 5 november 2019 lämnat följande yttrande:

Kommunledningskontoret har i beredningen gjort en översyn över vilka delar i den nu
gällande styrmodellen som fungerat väl respektive mindre väl. Inom områden som ansetts
nödvändiga att förändra har förslag till revidering skett.

Kommunledningskontoret har framförallt fokuserat på att stärka genomslagskraften i
kommunens verksamhetsstyrning. Styrmodellen fastslår även införandet av kommunens
ramberedning under våren med beslut i kommunstyrelsen samt att tidigare vårbokslut ersätts
av en fördjupad ekonomisk månadsuppföljning. Den fördjupade månadsuppföljningen
beslutas av kommunstyrelsen.

Ekonomistyrningen är en viktig del av styrmodellen. Kommunfullmäktige beslutar om policy
för ekonomistyrning separat. Denna är därför inte föremål för översyn i detta ärende.

Förslaget till den reviderade styrmodellen är utformad, likt den tidigare styrmodellen, för att
kunna tillämpas oavsett politisk viljeinriktning.
Arbetsutskottet har den 6 november 2019, § 178 behandlat ärendet.
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Förslag till beslut på sammanträdet
KS § 194, forts
Björn Wallin Salthammer (S) föreslår att arbetsutskottets förslag bifalls.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Styrmodell för Alingsås kommun antas.
2. Styrmodellen gäller från 1 januari 2020.
3. Uppföljning av Agenda 2030 ersätter tidigare miljö- och sociala boksluten.

Anteckning
Björn Wallin Salthammer (S), Simon Waern (S), Pär-Göran Björkman (S) och Anita Hedén
Unosson (S) lämnar följande protokollsanteckning:
Socialdemokraterna ser positivt på den nya styrmodellen med ett ökat fokus på mål-och
resultatstyrning samt förändringar med fokusområden och färre antal mål. Vi anser dock att
avsnittet om kvalitetsstyrning har för låg ambitionsnivå i och med de stora utmaningar som vi
har. I dess nuvarande form riktar kvalitetsstyrningen in sig på att säkra nuvarande kvalitet
vilket har sin grund i de kvalitetsledningssystem som återfinns i skola, vård och omsorg.
Dessa kvalitetsledningssystem innehåller också utrymme för förbättringsåtgärder av
verksamheten vilket styrmodellen bör fösta än större vikt vid än vad styrmodellen gör i dess
nuvarande form.
I styrmodellens dokument går det att utläsa att ”Att formulera bra mål är svårt. Därför är det
viktigt att målsättningar som sätts upp baseras på en analys av verksamhetens nuläge och
vilket som är det önskvärda läget. Det är också viktigt att beakta vilka förändringar i
omvärlden som kommer att påverka förutsättningarna att nå ett önskat resultat.”
Detta arbete är det som görs inom kvalitetsområdet varför det bör vara en naturlig del i
styrmodellen att politiken, som huvudman för flera av kvalitetsledningssystemen, är
införstådda i det systematiska kvalitetsarbetet och kan först då ställa krav på att det arbetet
ska ge resultat och för att det tydligare ska kunna kopplas till budgetberedningar. En
förutsättning för en verkningsfull utveckling och att arbeta bort kvalitetsbristkostnader är att
ledningen, i vårt fall politiken, äger ansvaret. Denna styrmodell saknar tydligheten i detta för
tillfället. Socialdemokraterna har inte yrkat på några ändringar i förslaget utan ser fram emot
att följa upp den under kommande budgetår för att därefter ta ställning till eventuella
förändringar.
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§ 195 2019.006 KS

Budget 2020-2022 för Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Ärendet Budget 2020-2022, Alingsås kommun innehåller:









Politisk avsiktsförklaring
Prioriterade mål med indikatorer
God ekonomisk hushållning
Resultatbudget
Balansbudget
Kassaflödesbudget
Driftsbudget
Investeringsbudget

Utgångspunkten för budget 2020-2022 är flerårsstrategi 2019-2021 som kommunfullmäktige
beslutade om den 12 december 2018, § 226 samt kommunstyrelsens förslag till ramar
beslutat den 17 juni 2019, §119.
Budgetberedning
Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör kommunens budgetberedning. Beredningen ägde
rum under oktober och kompletterar ramberedningen som ägde rum under maj.
Beaktade ärenden
2019.394 KS beslut i kommunstyrelsen § 142 avseende bidragsansökan fiber,
Ömmern-Östra Nedsjöns fiber ekonomiska förening.
2019.468 KS beslut i kommunstyrelsen § 151 och kommunfullmäktige § 176 gällande
avsiktsförklaring – E20, delen Sveaplan – Götaplan, Alingsås.
2018.303 KS beslut i kommunstyrelsen § 182 avseende genomförande handlingsplan Effekt
# 6.0 - Centralisering av stödfunktioner inom HR.
2019.474 KS beslut i kommunfullmäktige § 151 om budget 2020 samt ramar 2021-2022 för
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund. Ärendet är beaktat. Alingsås kommuns del
av bidraget uppgår till 44 086 tkr år 2020, 44 769 tkr år 2021 samt 47 105 tkr år 2022.
Politisk avsiktsförklaring
Den politiska avsiktsförklaringen har uppdaterats.
Prioriterade mål och indikatorer
De prioriterade målen med tillhörande indikatorer har uppdaterats.
God ekonomisk hushållning
Mål för god ekonomisk hushållning har uppdaterats och innehåller mål ur både ett finansiellt
och ett verksamhetsperspektiv.
Nämndernas huvuduppdrag
Nämndernas huvuduppdrag är oförändrade.
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KS § 195, forts
Ekonomi
Nämndernas samlade kommunbidrag och investeringsfördelning framgår av
budgetdokumentet.
Kommunstyrelsens förslag till ramar beslutat den 17 juni 2019, §119, utgör grunden i
budgetförslaget, inkluderat en slutlig ekonomisk reglering avseende
funktionshinderverksamheten om 7 800 tkr från socialnämnd till vård- och omsorgsnämnd.
Därutöver görs nedan justeringar.
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunbidraget höjs permanent år 2020, justering friskvårdsbidrag, 403 tkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2020, generell tilldelning, 10 000 tkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2020, HR-funktion till kommunstyrelsen, 1 712 tkr.
Socialnämnden
Kommunbidraget höjs permanent år 2020, justering friskvårdsbidrag, 72 tkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2020, HR-funktion till kommunstyrelsen, 637 tkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2020, alkoholhandläggare till miljönämnden, 207 tkr.
Kultur- och utbildningsnämnden
Kommunbidraget höjs permanent år 2020, justering friskvårdsbidrag, 108 tkr
Kommunbidraget höjs permanent år 2020, generell tilldelning, 2 000 tkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2020, olycksfallförsäking, 215 tkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2020, HR-funktion till kommunstyrelsen, 381 tkr.
Barn- och ungdomsnämnden
Kommunbidraget höjs permanent år 2020, justering friskvårdsbidrag, 351 tkr
Kommunbidraget höjs permanent år 2020, olycksfallförsäkring, 285 tkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2020, HR-funktion till kommunstyrelsen, 1 385 tkr.
Miljöskyddsnämnden
Kommunbidraget höjs permanent år 2020, justering friskvårdsbidrag, 7 tkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2020, alkoholhandläggare socialnämnden 207 tkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2020, miljöingenjör samhällsbyggnadsnämnden,178 tkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2020, miljöstrateg kommunstyrelsen, 734 tkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2020, HR-funktion till kommunstyrelsen, 144 tkr.
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunbidraget höjs permanent år 2020, justering friskvårdsbidrag, 28 tkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2020, justering drifts/investeringsmedel, 5 806 tkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2020, generell tilldelning, 500 tkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2020, HR-funktion till kommunstyrelsen, 318 tkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2020, miljöingenjör till miljönämnden, 178 tkr.
Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2020, generell tilldelning, 2 000 tkr.
Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2021, generell tilldelning, 1 000 tkr.
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KS § 195, forts
Kommunstyrelsen
Kommunbidraget höjs permanent år 2020, central HR-funktion, 4 577 tkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2020, justering friskvårdsbidrag, 970 tkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2020, miljöstrateg till miljönämnden, 734 tkr.
Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2020-2022, digitalisering, 2 000 tkr.
Exploatering
Inga justeringar.
Överförmyndarnämnden
Kommunbidraget höjs permanent år 2020, generell tilldelning, 250 tkr.
Avfall
Återhämtning underskott, 2020-2022 om 900 tkr per år.
VA
Återhämtning underskott, 2020-2022 om 700 tkr per år.
Internränta
Internräntan följer Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer enligt
cirkulär 19:5 och uppgår år 2020 till 1,50 %.
Skatter och bidrag
Underlag för budgeterade skatteintäkter och statsbidrag utgår från Sveriges Kommuner och
Landstings cirkulär 19:40.
Pensioner
Budgetering av pensioner bygger på prognos från KPA från augusti 2019.
PO-pålägg
PO-pålägget följer Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer enligt
cirkulär 19:21 för år 2020 om 40,15 % samt med ett tillägg för de fackliga företrädarna
om 0,55 %. Totalt PO-pålägg är 40,70%.
Skattesats
Kommunalskatten är oförändrad och uppgår till 21,36 %.
Särskilda budgetberedningen
Kommunfullmäktiges presidium har rollen att vara budgetberedning för revisorernas budget.
Presidiet har den 12 september 2019, § 1 föreslagit att kommunfullmäktige anslår 2 080 tkr
till revisorerna för år 2020.
Särskilda budgetberedningens förslag är beaktat i beräkningen av kommunstyrelsens
kommunbidrag.
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KS § 195, forts
Arbetsutskottet har den 6 november 2019, § 179 behandlat ärendet och lämnat följande
förslag till beslut:
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige;
1. Budget för Alingsås kommun 2020-2022 antas.
2. Skattesatsen är oförändrad och fastställs till 21,36 procent.
3. Tillväxtprogram 2020-2029 antas.
4. Policy för ekonomistyrning antas.
Förslag till beslut på sammanträdet
Daniel Filipsson (M), Jens Christian Berlin (L), Lady France Mulumba (KD), Karl-Johan
Karlsson (C) och Micaela Kronberg (M) föreslår att arbetsutskottets förslag till budget 20202022 bifalls.
Glenn Pettersson (SD) och Boris Jernskiegg (SD) föreslår att sverigedemokraternas förslag
till budget 2020-2022 bifalls.
Martin Lindberg (V) föreslår att vänsterpartiets förslag till budget 2020-2022 bifalls.
Anna Hansson (MP) föreslår att miljöpartiets förslag till budget 2020-2022 bifalls.
Simon Waern (S), Björn Wallin Salthammer (S), Pär-Göran Björkman (S) och Anita Hedén
Unosson (S) föreslår att socialdemokraternas förslag till budget 2020-2022 bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att
bifalla arbetsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Budget för Alingsås kommun 2020-2022 antas.
2. Skattesatsen är oförändrad och fastställs till 21,36 procent.
3. Tillväxtprogram 2020-2029 antas.
4. Policy för ekonomistyrning antas.
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KS § §195, forts
Reservation
Glenn Pettersson (SD), Boris Jernskiegg (SD), Martin Lindberg (V), Anna Hansson (MP),
Simon Waern (S), Björn Wallin Salthammer (S), Pär-Göran Björkman (S) och Anita Hedén
Unosson (S) reserverar sig till förmån för egna förslag.
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§ 196 2019.640 KS

Riktlinjer pension för anställda i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Riktlinjer pension ska ses över en gång per mandatperiod och uppdateras vid behov i
förändringar i lagar och kollektivavtal som påverkar pensionsområdet.
En ny mandatperiod inleddes september 2018 och riktlinjerna har därefter genomgått en
genomlysning och uppdatering. Den stora förändringen i riktlinjerna är att förtroendevalda
lyfts ut ur riktlinjerna då dessa frågor hanteras i ”Ersättning för förtroendevalda 2019-2022”,
beslutade av kommunfullmäktige den 26 september 2018, § 164.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 2019 lämnat följande yttrande:
På senare år har individuella valmöjligheter införts inom såväl det allmänna
pensionssystemet som i de kommunala och även andra sektorers tjänstepensionsavtal.
Möjligheten till alternativa pensionslösningar inom tjänstepensionsområdet har också
utvidgats.
Långsiktiga och tydliga riktlinjer i pensionsrelaterade frågor är viktigt för kommunens
attraktivitet som arbetsgivare. Genom att skapa goda möjligheter kan kommunen lättare
attrahera, rekrytera och behålla anställda. Att Alingsås kommun ger anställda möjligheten att
löneväxla till pension inom ramen för centrala och lokala kollektivavtal utgör ett viktigt led i
den framtida personalförsörjningen. Löneväxlingen för arbetsgivaren ska vara
kostnadsneutral för kommunen.
Kommunfullmäktige är det beslutsorgan som beslutar om pensionsfrågor avseende
förtroendevalda av principiell karaktär.
Kommunstyrelsen är det beslutsorgan som beslutar om förändringar av principiell karaktär
och om riktlinjer för pension för anställda.
Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet för såväl anställda som förtroendevalda, vilket
innebär att kommunstyrelsen beslutar om förändringar i rena tillämpningsfrågor.
Personalchefen beslutar om och tecknar kollektivavtal.
Beslut i pensionsärenden som inte gäller särskild avtalspension fattas av
pensionsadministratör.
Alingsås kommun ska årligen informera anställda om de pensionsförmåner som har tjänats
in.
Kommunstyrelsens reglemente § 14 ändras så att det framgår att bestämmelser för
förtroendevaldas pension hanteras i ”Ersättningar för förtroendevalda” samt att
bestämmelserna för anställda framgår av ”Riktlinjer för pension för anställda”.
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-11-11

KS § 196, forts
Arbetsutskottet har den 6 november 2019, § 180 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar att upphäva nuvarande riktlinjer för
pension, antas riktlinjer pension för anställda i Alingsås kommun.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:

1. Nuvarande riktlinjer för pension upphävs.

2. Kommunstyrelsens reglemente § 14 ändras så att det framgår att bestämmelser för
förtroendevaldas pension hanteras i ”Ersättningar för förtroendevalda” samt att
bestämmelserna för anställda framgår av ”Riktlinjer för pension för anställda”.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-11-11

§197
Redovisning av delegeringsbeslut
Delegationsbeslut


2019.509 KS-002

Tillväxtchef- enligt 5.17, Avtal om Parkeringsköp, Norden 2



2019.708 KS-001
Sollebrunn 14:7

Exploateringsingenjör - Enligt 5.18, lämnat ett yttrande om bygglov



2016.526 KS-014

Stabschef - 2.2 Avskrivning av inaktuellt ärende



2019.001 KS-025
2019-10-31

Enligt punkt 3.8 - beslut om attesträttigheter - Uppdatering av attestlista



2019.096 KS-005
Alingsåshem

Delegationsbeslut enligt punkt 2.16, tecknande av pub-avtal med



2016.826 KS-030

Tillväxtchef - enligt 5:21, undertecknad köpehandling för Ingared 5:272



2018.736 KS-016
Ekonomichef - enligt 3.3 - Upptagande av nya lån och omplacering av
befintliga lån - oktober



2018.736 KS-019
befintliga lån



2019.731 KS-002
Delegationsbeslut Exploateringsingenjör - enligt 5.18 yttrande om
bergvärme på småhustomten Ingared 1:23



2019.689 KS-001
Kommundirektör - enligt 1.15 Beslut att anta Övnings- och
utbildningsplan Alingsås kommun 2019-2022

Ekonomichef - enligt 3.3, Upptagande av nya lån och omplacering av

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Protokoll
2019-11-11

§ 198

Meddelanden
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 19:40 Budgetförutsättningar 2019-2022.
Alberthallen AB – Protokoll från den 1 oktober 2019.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

