1

Kommunstyrelsen
Protokoll
2020-09-21
Plats och tid

Utbildningens hus, Sparbankssalen,
Alingsås
kl. 14:00-14:30

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)
Martin Lindberg (V)
Irene Jonsson (S) ersätter Anna Hansson (MP)
Eva-Lotta Pamp (M) ersätter Lady France Mulumba (KD)

Ej tjänstgörande
ersättare

Peter Norlander (S)
Camilla Stensson (S)
Klas Åkerlund (L)

Övriga deltagare

Maria Standar (kommundirektör)
Anci Eyoum (kommunsekreterare)
Simon Lindau (punkt A, ekonomichef) §131
Lisa Forsaeus (punkt A, verksamhetscontroller) §131
Jerker Gussmo (punkt A, personalchef) §131

Utses att justera

Simon Waern (S)

Justeringens plats och
tid

Protokollet justeras digitalt.

Paragrafer

§§131-135

Sekreterare

Anci Eyoum
Ordförande

Daniel Filipsson (M)
Justerande

Simon Waern (S)

Utdragsbestyrkande
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på Alingsås kommuns digitala anslagstavla.
Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2020-09-21

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2020-09-23
Rådhuset, Alingsås

Datum för anslags
nedtagande

2020-10-15
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2020-09-21

§ 131
§ 132
§ 133
§ 134
§ 135

Information och överläggningar
Delårsbokslut 2020 för kommunstyrelsen
Remiss från Västra Götalandsregionen - Regional utvecklingsstrategi för
Västra Götaland 2021-2030
Meddelanden
Redovisning av delegeringsbeslut

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2020-09-21

§ 131

Information och överläggningar

A/ Delårsbokslut 2020 för kommunstyrelsen
B/ Kommundirektörens information
-Näringslivsranking 2019
C/ GR-information och övrig information

Paragrafen är justerad

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2020-09-21

§ 132 2020.366 KS

Delårsbokslut 2020 för kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens delårsbokslut är en uppföljning av kommunstyrelsens budget, som anger
inriktningen för kommunstyrelsens verksamhet för året. Delårsbokslutet är årets första
sammantagna uppföljning av kommunstyrelsens mål, personalförhållanden, ekonomi och
internkontroll. Delårsbokslutet upprättas i enlighet med kommunens styrmodell och
tillhörande anvisningar.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 14 september 2020 lämnat följande yttrande:
Kommunstyrelsens åtta mål är inriktade på bland annat ett förbättrat företagsklimat och
förbättrad dialog mellan företagare och kommunen, förbättrad tillgänglighet via telefon och epost samt ett förbättrat upplevt inflytande och delaktighet i kommunens verksamheter. I
delårsbokslutet bedöms två mål vara uppfyllda och prognos för måluppfyllelse är att fem mål
kommer att uppfyllas medan tre mål har en osäker prognos.
Resultatet för perioden uppgår till 13,2 mnkr, prognosen per helår uppgår till ca 1 mnkr.
Överskottet är väntat och beror främst på flertalet vakanta tjänster samt upplupna
semesterlöner.
Trots vakanta tjänster har antalet årsarbetare ökat med två stycken jämfört med
motsvarande period föregående år. Samtidigt är den positiva trenden avseende
personalomsättning från föregående år fortsatt stabil.
Exploateringsenheten har genomfört 19 stycken tomtförsäljningar under året vilket
återspeglas i ett positivt resultat om ca 20 mnkr. Stort fokus för enheten är det fortsatta
arbetet med kommunens tillväxtområden.
Internkontroll har genomförts enligt plan, några punkter har genomförts med anmärkningar.
Åtgärder eller förslag till åtgärder och fortsatt arbete har noterats i samband med kontrollen.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Delårsbokslut för kommunstyrelsen 2020 godkänns.
Expedieras till
KF (delårsbokslut Alingsås kommun)
Paragrafen är justerad
Utdragsbestyrkande
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Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2020-09-21

§ 133 2020.209 KS

Remiss från Västra Götalandsregionen - Regional utvecklingsstrategi för
Västra Götaland 2021-2030
Ärendebeskrivning
Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma
regionala utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Det förslag på strategi som går ut på remiss
ska, från och med 2021, ersätta den befintliga regionala utvecklingsstrategin Västra
Götaland 2020. Strategin innehåller mål och prioriteringar för det gemensamma regionala
utvecklingsarbetet i Västra Götaland fram till 2030. Västra Götalandsregionen vill ha svar
senast 30 september 2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet till kommunledningskontoret 26
augusti 2020, § 124 för ytterligare beredning.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 15 september 2020 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret gör en samlad bedömning att Västra Götalandsregionens
utvecklingsstrategi (RUS) är bra på en övergripande nivå och att den täcker in områden som
utgör utmaningar för både offentlig sektor och näringsliv.
Målet för strategin; Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett
hållbart samhälle, stämmer bra överens med både kommunens Agenda 2030 arbete och
Alingsås vision 2040.
Det urval av långsiktiga prioriteringar som beskrivs i den Regionala utvecklingsstrategin
(RUS) omfattar de utmaningar som är viktigast för gemensamma insatser framåt för ett
hållbart samhälle. Det är bra att strategin inte är lika bred som föregående strategi, utan att
det har gjorts prioriteringar.
De kommande fyra årens Kraftsamlingarna kring fullföljda studier, digitalisering, elektrifiering
samt cirkulära affärsmodeller, är viktiga val att högprioritera och rikta resurser och
samverkan. Dock saknar vi tydlighet kring samhällsplanering, folkhälsa och mänskliga
rättigheter.
De vägledande principerna är bra och om de implementeras på ett bra sätt kommer de att
bidra till strategins genomförande. De stämmer väl överens med Alingsås kommuns
värdegrund.
Alingsås kommun har möjlighet att bidra med kompetens inom de forum som finns för
samverkan idag. Det är viktigt att använda de forum som redan finns. Det är viktigt att lyfta
fram framgångsrika exempel från olika aktörer, till exempel kan Alingsås kommun bidra med
kompetens och bra exempel inom digitalisering som exempelvis Arena för lärande.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
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KS § 133, forts
För ett framgångsrikt genomförande av strategin bör det finnas en tydlig förankring mellan
regional och kommunal nivå. Det gäller såväl inom den politiska arenan samt inom och
mellan organisationer.
Det är viktigt att regionen och kommunalförbunden samarbetar så strategins ambitiösa mål
ska bli verkligt. Det behövs en kontinuerlig dialog och samverkan på alla nivåer. Eftersom
både långsiktiga prioriteringar och tvärsektoriella kraftsamlingar till stor del är kommunala
åtaganden och ligger inom kommunernas ansvarsområde, är det viktigt att regionen tydliggör
sin roll i arbetet så att den Regionala utvecklingsstrategin inte blir ett dokument utan verkan.
Det är samtidig viktigt att det gemensamma arbetet med att arbeta med RUS inte bara blir
administration och utmynnar i dokument och handlingsplaner, utan att den största delen av
arbetet blir operativt och leder mot de uppsatta målen.
Förslag till regionalutvecklingsstrategi ger större möjlighet till omställning och det är särskilt
viktigt i nuvarande kris med stor samhällspåverkan av effekter av pågående Covide -19.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunledningskontorets remissvar daterat den 14 september 2020 antas som
kommunstyrelsens svar till remissen Västra Götalands regionen utvecklingsstrategi 20212030.
Expedieras till
Västra Götalandsregionen, regionstyrelsen@vregion.se diarienr RS 2018-0544
Paragrafen är justerad

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2020-09-21

§ 134

Meddelanden
Beslutsunderlag
 Finansrapport - Alingsås kommunkoncern 2020, augusti
 Överlikviditet - Alingsås kommunkoncern 2020, augusti
 Beloppsgränser och saldon - Alingsås kommunkoncern 2020, augusti
Paragrafen är justerad

Utdragsbestyrkande
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§135
Redovisning av delegeringsbeslut
Delegationsbeslut


2017.441 KS-034
Kommundirektör - Enligt punkt 5.30, undertecknat Exploateringsavtal för
Stadsskogen 1:1 och Ädellövskogen 3



2017.441 KS-035
Kommundirektör - Enligt punkt 5.30, undertecknande av servitutsavtal
gällande gång/cykel-väg berörande Stadsskogen 1:1, Ädellövskogen 2-3



2017.441 KS-036
Kommundirektör - Enligt punkt 5.30, undertecknande av servitutsavtal
gällande dagvattenledning berörande Stadsskogen 1:1, Ädellövskogen 2-3



2020.384 KS-001
Delegationsbeslut exploateringsingenjör enligt 5.16 - undertecknande av
nyttjanderättsavtal för Österbodarna 1:3



2020.389 KS-001
Delegationsbeslut exploateringsingenjör - enligt punkt 5.14,
servitutsavtal Verkstaden 8



2020.388 KS-001
Delegationsbeslut exploateringsingenjör - enligt punkt 5.16, skötselavtal
Västerbodarna 1:344

Paragrafen är justerad

Utdragsbestyrkande

