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§ 158
§ 159
§ 160
§ 161
§ 162
§ 163
§ 164
§ 165
§ 166
§ 167
§ 168

Information och överläggningar
Inbjudan till Alingsås kommun att delta i Kommunernas klimatlöften
Främja etisk konsumtion och rättvis handel - Agenda 2030
Antagande av ny gemensam avfallsplan för kommunerna inom
Göteborgsregionen (GR)
Utvärdering av Framtidsveckan
Nulägesanalys Agenda 2030
Förslag till deltagande i Västra Götalandsregionens hållbarhetsfestival 2021
Gåva till anställda
Avslutande av markanvisning för del av Bälinge 6:16
Markanvisning del av Bälinge 6:16
Redovisning av delegeringsbeslut
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Kommunstyrelsen
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§ 158

Information och överläggningar
A/ Inbjudan till Alingsås kommun att delta i Kommunernas klimatlöften
B/ Utvärdering av Framtidsveckan
C/ Förslag till deltagande i Västra Götalandsregionens hållbarhetsfestival 2021
D/ Kommundirektörens information
-åtgärder utifrån skärpta råd gällande Covid-19
E/ GR-information och övrig information
-Västra Stambanan

Paragrafen är justerad
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§ 159 2020.270 KS

Inbjudan till Alingsås kommun att delta i Kommunernas klimatlöften
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun har blivit inbjuden att delta i satsningen Kommunernas klimatlöften som är
en ny satsning inom Klimat 2030. Alla kommuner i Västra Götalandsregionen har möjlighet
att delta i denna satsning. Klimatlöftena består av 20 åtgärder som ska genomföras under
2021 och Kommunen väljer själv hur många och vilka klimatlöften som antas.
Klimat 2030 är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i
Västra Götalands län, i samverkan med många andra aktörer. Kraftsamlingen går ut på att
ställa om till ett mer klimatsmart samhälle till år 2030. Alingsås kommun, liksom alla andra
kommuner i länet har skrivit under Klimat 2030 och därmed åtagit sig att bidra i
omställningen. Klimatlöfte är ett sätt för kommunerna att synliggöra det arbete som pågår i
respektive kommun och hur kommunerna tillsammans bidrar till klimatomställning. Den 16
december 2020 ska kommunen överlämna antagna klimatlöften.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 12 oktober 2020 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Kommunledningskontoret har tagit del av de 20 åtgärder som klimatlöftena omfattas av.
Dialog har förts med kommunstyrelsens arbetsutskott kring syfte och omfattning av
klimatlöfte och att detta är ett sätt att synliggöra det omställningsarbete och de satsningar
som görs i verksamheten.
Efter avvägningar av resurser och dialog med berörda förvaltningar och bolag har följande
åtta klimatlöften bedömts vara realistiska att arbeta med och uppnå under 2021:
Klimatlöfte 1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy
Klimatlöfte 8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
Klimatlöfte 11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
Klimatlöfte 12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
Klimatlöfte 14. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar
Klimatlöfte 17. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal
Klimatlöfte 18. Vi har arbetssätt för årlig utsläppsminskning, en koldioxidbudget
Klimatlöfte 20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat
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KS § 159, forts
Att anta dessa klimatlöften ligger helt i linje med det pågående arbete som görs inom Agenda
2030, samt att vissa uppdrag behöver justeras något. Till exempel behöver pågående arbete
med att se över riktlinje för tjänsteresor kompletteras med att ta fram en fordonspolicy.
Beskrivning och motivering till föreslagna klimatlöften finns i bilagan.
Förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Klimatlöfte 1, 8, 11, 12, 14, 17, 18 och 20 i Kommunernas klimatlöften antas.
Arbetsutskottet beslutade den 21 oktober 2020, § 157 att hänskjuta ärendet till
kommunstyrelsen för beslut.
Förslag till beslut på sammanträdet
Boris Jernskiegg (SD) föreslår att ärendet avslås.
Glenn Pettersson (SD) föreslår att Boris Jernskieggs förslag att avslå av ärendet bifalls.
Karl-Johan Karlsson (C) föreslår att även klimatlöfte 3 ”Våra nya personbilar är miljöbilar”,
ska infogas till de klimatlöften som Alingsås kommun åtar sig att uppfylla.
Daniel Filipsson (M), Jens Christian Berlin (L) och Lady France Mulumba (KD) föreslår att
Karl-Johan Karlssons tilläggsförslag bifalls.
Simon Waern (S) och Anna Hansson (MP) föreslår att kommunledningskontorets förslag
med tilläggsförslag bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden ställer bifall till kommunledningskontorets förslag mot avslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunledningskontorets förslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Karl-Johan Karlssons m fl
tilläggsförslag.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Klimatlöfte 1, 3, 8, 11, 12, 14, 17, 18 och 20 i Kommunernas klimatlöften antas.

Utdragsbestyrkande
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KS § 159, forts

Reservation
Boris Jernskiegg (SD) och Glenn Pettersson (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Anteckning
Boris Jernskiegg (SD) och Glenn Pettersson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Sverigedemokraterna i Alingsås reserverar sig mot beslutet att deltaga i kommunernas
klimatlöften. Detta gör vi då vi anser att kommunen skall fokusera på kärnverksamheterna
och minska ner antalet åtaganden. Vi förstår att det finns jättemycket intressanta och roliga
projekt att vara del i men att springa efter alla bollar skapar en spretande organisation med
allt för mycket tjänstemannaarbete när vi istället bör backa tillbaka och se vad vi egentligen
har fått för uppdrag av kommuninvånarna.
En minskad förvaltning med stramare inriktning för att klara av basuppdraget behövs med
tanke på ekonomin och kommunens framtida utmaningar.
Paragrafen är justerad
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§ 160 2019.541 KS

Främja etisk konsumtion och rättvis handel - Agenda 2030
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 7 juni 2019, § 123 att ge
kommunledningskontoret i uppdrag att återkomma i samband med delårsbokslut 2020 med
en redogörelse för hur arbetet för att främja etisk konsumtion och rättvis handel i linje med
Agenda 2030 fortlöper.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 12 oktober 2020 lämnat följande yttrande:

Kommunledningskontoret har gjort en sammanställning av nuvarande styrande dokument
som stödjer arbetet för att främja etisk konsumtion och rättvis handel i Alingsås kommun. Det
är främst i upphandlingsförfarandet som kommunen har möjlighet att främja etisk konsumtion
och rättvis handel. Följande dokument finns som stöd och vägledning i arbetet:

Policy för inköp och upphandling för Alingsås kommun, bolag och förbund antagen av
kommunfullmäktige den 30 september 2020 § 115. Policyn ska kompletteras med riktlinjer
för inköp och upphandling som ska beslutas av kommunstyrelsen.
Alingsås kommuns policy för hållbarutveckling utifrån FN:s Agenda 2030, antagen av
kommunfullmäktige den 25 september 2019, § 175

I Policy för inköp och upphandling för Alingsås kommun, bolag och förbund står det följande i
avsnitt 5. 3 hållbar utveckling:
”Inriktningen vid alla inköp och upphandlingar ska vara att bidra till en etiskt, socialt och
ekonomiskt hållbar utveckling. I den utsträckning det är möjligt med hänsyn till
upphandlingsföremålet ska hänsyn tas till miljökrav, sociala krav och etiska krav.
Upphandlande myndigheter har en stor påverkan genom upphandling och kan på så vis vara
föredömen och föregångare i dessa frågor.
Inköp och upphandling ska präglas av ett totalkostnadsperspektiv. Med detta avses att
hänsyn ska tas till samtliga kostnader som är förenliga med inköpet eller upphandlingen.

Utdragsbestyrkande
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Upphandlande myndigheter inom Alingsås kommunkoncern ska sträva efter att utforma
upphandlingsdokument så att små och medelstora företag har möjlighet att lämna anbud och
delta i upphandlingen.”
Tillsammans med principerna i Alingsås kommuns policy för hållbarutveckling utifrån FN:s
Agenda 2030, vägleder detta arbetet med att främja etisk konsumtion och rättvis handel.

Av de upphandlingar, som har genomförts sedan 7 juni 2019, är det nio stycken
upphandlingar som framförallt är relevanta utifrån etisk konsumtion och rättvis handel. Det är
områden som rör kaffe, te, kläder, livsmedel (det som köps in till exempelvis
Arbetsmarknadsenhetens café i utbildningens hus och Nolhaga parkbad) och tvätteritjänst.
Gemensamt med dessa avtal som är att upphandlingsenheten har ställt krav utifrån rådande
lagstiftning för arbetsgivaransvar och miljökrav. I nuvarande kaffe- och te-upphandling ställs
det samma krav som det gjordes när Alingsås kommun var en Fairtrade City kommun. I
upphandlingsunderlaget har dessutom utbudet av icke certifierade val minskats och därmed
bör andelen certifierade produkter som kommunen köper in öka under kommande
avtalsperiod.

I arbetet med att ta fram kompletterande riktlinjer för inköp och upphandling sker nu en
översyn vilka ytterligare möjligheter som finns att främja etisk konsumtion och rättvis handel
utifrån Agenda 2030. Alingsås kommun har som upphandlande myndighet stor påverkan på
leverantörers utbud och bör ställa som krav att det ska ingå olika certifierade produkter i de
sortiment som upphandlas. På så vis kan Alingsås kommun vara ett föredöme och en
föregångare för hållbar utveckling.

Arbetet utifrån Agenda 2030 och etisk konsumtion kommer att fortsätta att utvecklas.
Arbetsutskottet har den 21 oktober 2020, § 158 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Uppföljning av arbete att främja etisk konsumtion och rättvis handel i linje med Agenda 2030
godkänns.
Paragrafen är justerad
Utdragsbestyrkande
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§ 161 2020.074 KS

Antagande av ny gemensam avfallsplan för kommunerna inom
Göteborgsregionen (GR)
Ärendebeskrivning
Enligt miljöbalken ska samtliga kommuner ha en avfallsplan som omfattar allt avfall i
kommunen. En avfallsplan ska innehålla mål och åtgärder för hur kommunen långsiktigt
planerar för förebyggande och hantering av avfall inom kommunen. Nuvarande regionala
avfallsplan, A2020 - Avfallsplan för Göteborgsregionen (GR) antogs av GR 2010.
Kommunfullmäktige i Alingsås kommun antog en lokal anpassning av avfallsplanen samt
avfallsföreskrifter den 28 maj 2014, § 65. Förslag till ny avfallsplan för åren 2021-2030 har
arbetats fram av medlemskommunerna och har fått namnet ”Göteborgsregionen minskar
avfallet – avfallsplan för tretton kommuner till 2030”. Avfallsplanen utgör en av två delar i
kommunens renhållningsordning, den andra delen är avfallsföreskrifter. Alingsås kommuns
nuvarande avfallsföreskrifter kommer att revideras inför 2022.
När målen planerades för den nya avfallsplanen var förändringar i lagstiftning och uppföljning
av A2020 utgångspunkt för arbetet. Enligt reviderade föreskrifter från Naturvårdsverket ska
avfallsplanen innehålla mål och åtgärder inom fler områden än tidigare. De nya områdena är
förebyggande av avfall, avfall i fysisk planering och nedskräpning. Den nya avfallsplanen tar
också hänsyn till globala, nationella och regionala överenskommelser som FN:s globala mål
för hållbar utveckling, Sveriges miljömål, Naturvårdsverkets föreskrifter och Klimat 2030 –
Västra Götaland ställer om.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 september 2020 lämnat följande yttrande:
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet den 24 augusti 2020, § 178 med förslag
till beslut i kommunfullmäktige att avfallsplanen ska antas. Kommunledningskontoret har
inget ytterligare att tillägga.
Arbetsutskottet har den 21 oktober 2020, § 160 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
”Göteborgsregionen minskar avfallet – avfallsplan för tretton kommuner till 2030” antas som
Alingsås kommuns egen avfallsplan.
Paragrafen är justerad

Utdragsbestyrkande

12

Kommunstyrelsen
Protokoll
2020-11-09

§ 162 2020.379 KS

Utvärdering av Framtidsveckan
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 5 februari 2018, §7 att bevilja bidrag för genomförande av
Framtidsveckan 2018 och i budgetberedning avsattes medel för genomförande av
framtidsveckan 2018-2020.
I juni 2020 fick kommunledningskontoret i uppdrag att utvärdera Framtidsveckan i Alingsås.
Framtidsveckan är en vecka då miljö, samhällets resiliens, klimatet och hållbar utveckling
står i centrum. Syftet med Framtidsveckan är att skapa mötesplatser och öka medvetenheten
om de resurser som finns i världen genom att lyfta fram positiva lokala exempel av
hållbarhetsarbete.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 12 oktober 2020 lämnat följande yttrande:
Utvärderingen av Framtidsveckan i Alingsås ska ge en överblick hur eventet har utvecklats i
Alingsås kommun sedan start till idag. Utvärderingen visar hur eventet har organiserats, hur
kommunens ekonomiska bidrag har nyttjats, deltagarnas och arrangörernas nöjdhet med
eventet och dess programpunkter, vilka som främst besöker Framtidsveckan samt hur
Framtidsveckan förhåller sig till Agenda 2030. Studiefrämjandet har organiserat och tagit
stort ansvar för utveckling och utförandet av framtidsveckan.
Utvärderingen baseras på en extern rapport från Institutet för vatten- och luftvårdsforskning
(IVL) samt på flera uppföljningar som har sammanställts av samordnaren för Framtidsveckan
mellan 2018-2020. Utöver det har en intervju hållits med de två arrangörer från
Framtidsveckans referensgrupp som fanns tillgängliga under svarsperioden juni till och med
augusti 2020. Intervju har också hållits med samordnaren för Framtidsveckan för att få
ytterligare underlag till denna utvärderingsrapport. Resterande arrangörer inom
referensgruppen har fått möjlighet att ge sina inspel om Framtidsveckan via mejl.
Utvärderingen är sammanställd och presenteras i en bilaga.
Framtidsveckan har utvecklats under åren och påverkades under 2020 stort liksom övriga
samhället av pågående corona-pandemi.
Arbetsutskottet har den 21 oktober 2020, § 161 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Utvärderingen av Framtidsveckan 2018-2020 i Alingsås godkänns.
Paragrafen är justerad
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§ 163 2020.454 KS

Nulägesanalys Agenda 2030
Ärendebeskrivning
Agenda 2030 är FN:s handlingsplan för hållbar utveckling och syftar till att uppnå social,
ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Genom agendans uppfyllnad hoppas världens länder
lyckas avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa och
lösa klimatkrisen.
Kommunstyrelsen beslutade den 9 mars 2020, § 28 att de globala målen i Agenda 2030
antas som Alingsås nya miljömål för åren 2020-2030. Kommunstyrelsen gav i samband med
detta beslut kommunledningskontoret i uppdrag att tillse att ansvarsfördelning och
uppföljningsbara måltal för respektive mål och delmål i Agenda 2030 tas fram snarast.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 12 oktober 2020 lämnat följande yttrande:
Som ett första steg mot att ta fram måltal för respektive mål och delmål i Agenda 2030 har
kommunledningskontoret genomfört en nulägesanalys. Nulägesanalysen av Agenda 2030 i
Alingsås kommun genomförs med syftet att synliggöra kommunkoncernens arbete i
förhållande till Agenda 2030. Analysen kommer sedan ligga till grund för fortsatt planering
och prioritering av vad Alingsås kommun ska fokusera på framöver i hållbarhetsarbetet.
För att få en övergripande bild över nuläget för hur kommunkoncernen arbetar med Agenda
2030 har tre analyser genomförts och sammanställts. De tre analyserna är som följer:
1. Indikatoranalys över ett urval av indikatorer som har sammanställts utav Rådet för
främjande av kommunala analyser (RKA). Indikatoranalysen redovisar mätningar med 2010
som startår och 2018 eller 2019 som slutår. Inga uppgifter för år 2020 presenteras i
tabellerna eftersom det finns en eftersläpning i inrapporteringen av statistiken.
2. Intervjuer med förvaltningar, bolag och räddningstjänst.
3. Analys över befintliga kommunövergripande styrande dokument och till vilka mål de är
kopplade.
Samtliga kommunala förvaltningar och bolag samt räddningstjänstförbund har fått tillfälle att
lämna synpunkter på nulägesanalysen.
Arbetsutskottet har den 21 oktober 2020, § 162 behandlat ärendet.
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Beslut
KS § 163, forts
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:

Nulägesanalys Agenda 2030 godkänns.
Paragrafen är justerad
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§ 164 2020.455 KS

Förslag till deltagande i Västra Götalandsregionens hållbarhetsfestival
2021
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 5 februari 2018 § 7 att bevilja Studiefrämjandet ett årligt bidrag
på 250 000 kr för att organisera Framtidsveckan under 2018-2020.
Kommunfullmäktige beslutade 25 september 2019§ 175 att anta Policy för Agenda 2030.
Kommunstyrelsen ska fatta beslut om insatser för Agenda 2030 under 2021.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 15 oktober 2020 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:

Framtidsveckan har varit ett sätt att skapa mötesplatser och öka medvetenhet om de
resurser som finns i världen genom att lyfta fram positiva lokala exempel av
hållbarhetsarbete. Det har varit en vecka då miljö, samhällets resiliens, klimat och hållbar
utveckling stått i focus. De exempel som lyfts fram har en tydlig koppling till målen i Agenda
2030 och utgör därmed en möjlig kommunikationskanal för att utbilda och inspirera
civilsamhället till förändring för att uppnå de 17 globala målen för hållbar utveckling.
Genomförd utvärdering har visat att Alingsås kommuns beviljade ekonomiska medel till
Studiefrämjandet för att organisera Framtidsveckan har varit avgörande för i vilken
omfattning eventet har kunnat bedrivas eftersom närmare 60 procent av bidraget har gått till
samordning och resterande del har finansierat lokalhyra, marknadsföring och
programpunkter.
Kommunledningskontoret har undersökt andra kommuner i närområdet som har något
liknande event som Framtidsveckan. Motsvarande till Framtidsveckan är till exempel
Hållbarhetsveckan i Mölndal och Kretsloppsveckan i Borås. Båda veckorna samordnas av
tjänstepersoner från kommunens olika verksamheter och har som mål att lyfta goda lokala
exempel av hållbarhetsarbete. Marknadsföring bekostas både av kommunen och av
arrangörerna själva. En av skillnaderna är att Borås kommun ansvarar för att tar fram förslag
på programpunkter medan det i Mölndal, likt i Alingsås, är öppet för vem som helst att
anmäla egna programpunkter. Arrangörerna ansvarar själva för lokaler. Båda eventen ställer
krav på att det finns en budget och tydlig ansvarsfördelning inom kommunorganisationen,
mellan flera tjänstemän med olika kompetenser. År 2020 ställdes Framtidsveckan in på
grund av pågående Corona-pandemi och även Kretsloppsveckan och Hållbarhetsveckan
ställdes in. Mölndal valde i samband med detta att delta i det regionala eventet
Hållbarhetsfestivalen Västra Götaland som ska genomföras den 19-25 oktober 2020.
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Hållbarhetsfestivalen Västra Götaland är en utveckling av konceptet ”Framtidsvecka” med
syftet att öka samverkan och lyfta lokala aktörer som arbetar med hållbarhetsfrågor. Detta
bygger på att olika samhällsaktörer på en ort under en tidsperiod bjuds in att ordna
arrangemang om viktiga framtidsfrågor kopplat till omställning till ett hållbart samhälle.
Hållbarhetsfestivalen är självorganiserad, vilket betyder att arrangören själv lägger upp sin
programpunkt på en gemensam hemsida, ansvarar för marknadsföring via sina egna kanaler
och står för sina egna lokaler. Projektledning för eventet finns tillgängliga för hjälp med bland
annat samordning av marknadsföring. Hållbarhetsveckan belyser varje år ett tema, men alla
teman kring hållbarhet är välkomna. Det är bland annat Västra Götalandsregionen,
Studiefrämjandet som är samarbetspartners och här ingår även Göteborgs stad, Vårgårda
och Mölndals kommun m m.
Corona-pandemin fortsätter och det är i dagsläget svårt att planera insatser för 2021.
Agenda 2030-arbetet ska gå in i en mer aktiv fas, när nulägesanalysen är klar. Detta medför
att det kommer att bli fler aktiviteter för att informera både internt och externt kring Agenda
2030 under 2021. Eftersom vi inte vet hur vi kommer att behöva förhålla oss till
mötesrestriktioner under en översiktlig framtid är det viktigt att vi satsar på säkra sätt att nå ut
med olika aktiviteter och att använda digitala lösningar, samt att kunna vara flexibel utifrån
rådande omständigheter.
Kommunledningskontorets förslag är att kommunen ska delta i Hållbarhetsfestivalen under
2021.På så sätt kan en större del av kommunens budget gå till att arrangera kommunens
egna programpunkter. Dessutom har andra arrangörer och privatpersoner fortfarande
möjlighet att marknadsföra sina programpunkter digitalt genom Hållbarhetsfestivalens
gemensamma plattform som når över kommungränserna. På så sätt kan Alingsås kommun
vara en del av något större, vilket kan hjälpa stora som små arrangörer och attrahera fler
besökare till deras programpunkter. Eftersom detta är en utveckling av Framtidsveckan
borde det gemensamma arbetet under tidigare år kunna vara en bra plattform för fortsatt
arbete. Det är mycket viktigt att kommunen fortsätter att arbeta med studieförbund,
civilsamhälle och lokala arrangörer.
Det finns en Styrgrupp för Agenda 2030 som ska arbeta med insatser och som kan
organisera arbetet med kommunens egna programpunkter och som även kan arbeta med att
samordna Hållbarhetsfestivalen med andra aktörer i kommunen.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Styrgruppen för Agenda 2030 får i uppdrag att planera och genomföra kommunens
programpunkter under Hållbarhetsfestivalen 2021.
Arbetsutskottet har den 21 oktober 2020, § 163 behandlat ärendet och lämnat följande
förslag till beslut:
Styrgruppen för Agenda 2030 får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsens
arbetsutskott med förslag till plan och genomförande för deltagande i Västra
Götalandsregionens hållbarhetsfestival 2021.
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Förslag till beslut på sammanträdet
KS § 164, forts
Boris Jernskiegg (SD föreslår att ärendet avslås.
Glenn Pettersson (SD) föreslår att Boris Jernskieggs förslag att avslå av ärendet bifalls.
Anna Hansson (MP) föreslår att arbetsutskottets förslag bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden ställer bifall till arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Styrgruppen för Agenda 2030 får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsens
arbetsutskott med förslag till plan och genomförande för deltagande i Västra
Götalandsregionens hållbarhetsfestival 2021.
Reservation
Boris Jernskiegg (SD) och Glenn Pettersson (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Anteckning
Boris Jernskiegg (SD) och Glenn Pettersson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Sverigedemokraterna i Alingsås reserverar sig mot beslutet att deltaga i Västra
Götalandsregionens hållbarhetsfestival 2021. Detta gör vi då vi anser att kommunen skall
fokusera på kärnverksamheterna och minska ner antalet åtaganden. Vi förstår att det finns
jättemycket intressanta och roliga projekt att vara del i men att springa efter alla bollar skapar
en spretande organisation med allt för mycket tjänstemannaarbete när vi istället bör backa
tillbaka och se vad vi egentligen har fått för uppdrag av kommuninvånarna.
En minskad förvaltning med stramare inriktning för att klara av basuppdraget behövs med
tanke på ekonomin och kommunens framtida utmaningar.
Expedieras till
Styrgrupp Agenda 2030
Paragrafen är justerad
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§ 165 2020.518 KS

Gåva till anställda
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun föreslås lämna en gåva till varje anställd för att från arbetsgivarens sida
visa uppskattning för den extra arbetsinsats som utförts med anledning av covid-19. Genom
att gåvan ges i form av ett presentkort hos Alingsås Handel gynnas samtidigt det lokala
näringslivet, vilket drabbats hårt av pandemin.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 6 november 2020 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Under perioden 1 juni till 31 december 2020 gäller en tillfällig skattefrihet för gåvor från
arbetsgivaren upp till ett värde på 1 000 kr per anställd. Syftet med skattefriheten är att ge
arbetsgivare möjlighet att visa uppskattning för det extra arbete som varje medarbetare utfört
med anledning av covid-19, samt att stötta det lokala näringslivet.
Möjligheten att ge en skattefri gåva på ett värde upp till 1 000 kr gäller utöver de möjligheter
att ge skattefria gåvor som redan tidigare funnits, exempelvis julgåvor. Beslutet gäller för
gåvor som lämnas från 1 juni till och med 31 december 2020.
Kommunledningskontoret föreslår med anledning av ovan att en gåva till ett värde av max
1 000 kr lämnas till varje anställd i Alingsås kommun, som hade en pågående anställning
under oktober 2020. Gåvan ges i form av ett presentkort hos Alingsås Handel som kan
nyttjas i ett stort antal butiker belägna i Alingsås kommun.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Gåva i form av ett presentkort till ett värde av 1 000 kr hos Alingsås Handel lämnas till varje
anställd i Alingsås kommun som hade en pågående anställning i oktober 2020.
Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Hansson (MP) föreslår att ärendet återremitteras för att utreda om det är möjligt att i
stället ge personalen kompensation genom extra återhämtningstid eller genom förmåner för
rekreation.
Jens Christian (L), Pär-Göran Björkman (S) och Boris Jernskiegg (SD) föreslår att
kommunledningskontorets förslag bifalls.
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KS § 165, forts
Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunledningskontorets
förslag.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Gåva i form av ett presentkort till ett värde av 1 000 kr hos Alingsås Handel lämnas till varje
anställd i Alingsås kommun som hade en pågående anställning i oktober 2020.
Reservation
Anna Hansson (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Expedieras till
Kommundirektör, KLK-personal, KLK-ekonomi
Paragrafen är justerad
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§ 166 2019.094 KS

Avslutande av markanvisning för del av Bälinge 6:16
Ärendebeskrivning
Ingareds företagspark Norra AB inkom den 18 januari 2019 med en förfrågan om
markanvisning om 120 000 kvadratmeter för del av fastigheten Bälinge 6:16. Ingareds
företagspark Norra AB och Alingsås kommun tecknade den 9 april 2019 en avsiktsförklaring
för att påbörja förberedelser inför detaljplaneläggning, innan kommunstyrelsen den 13 maj
2019 § 100 beslutade om en markanvisning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 6 november 2020 lämnat följande yttrande:
Den tilltänkta aktören för markanvisningen har på grund av världsläget med Covid-19 valt att
avvakta beslut om att flytta sin verksamhet. Under en period har Ingareds företagspark Norra
AB fört diskussion tillsammans med Alingsås kommun och ytterligare en part, som inkommit
med en förfrågan ställd i första hand till Alingsås kommun. Det har i utredningarna med
detaljplanearbetet framkommit att det markanvisade området inte klarar den tidplan som
efterfrågats. Efter diskussion och i samråd med Ingareds företagspark Norra AB föreslår
kommunledningskontoret att markanvisningen avslutas.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Markanvisningen för del av Bälinge 6:16 till Ingareds företagspark Norra AB avslutas.
Paragrafen är justerad
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§ 167 2020.503 KS

Markanvisning del av Bälinge 6:16
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun blev under juni 2020 kontaktade av ett konsultbolag som hörde sig för
gällande markområden för att etablera logistikverksamhet. I ett möte i juni 2020 där
kommunens tjänstemän deltog, presenterades att konsulten arbetade på uppdrag av AB
Lindex för att lokalisera lämpliga ytor för en ny logistikbyggnad med tillhörande kontor i
västra Sverige. Sedan dess har ett flertal möten med AB Lindex ägt rum där både
tjänstemän och politiker har deltagit. För komma vidare i processen önskar AB Lindex att få
en markanvisning inom Verksamhetsområde Norr.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 6 november 2020 lämnat följande yttrande:
AB Lindex utreder fortfarande flera alternativa platser för en framtida etablering. Bland
alternativen, finns fortfarande Alingsås med som en tänkbar plats. För att stärka
möjligheterna till en etablering i Alingsås, är det därför positivt att ge AB Lindex en
markanvisning inom Verksamhetsområde Norr. Arbetet med att ta fram en detaljplan är
uppstartat och tidplanen är att ett samrådsförslag ska vara framme i december 2020. AB
Lindex önskar en markanvisning med villkor som möjliggör byggnation av logistikanläggning
och kontor, där de antingen själva kommer äga fastigheten eller ha möjligheten att låta ett
förvaltningsbolag köpa fastigheten och uppföra anläggningen på uppdrag av AB Lindex.
Kommunledningskontoret anser att del av fastigheten Bälinge 6:16 inom
Verksamhetsområde Norr kan direktanvisas till AB Lindex, med stöd av kommunens riktlinjer
för markanvisning. Det möjliggör att kommunen fortsatt kan vara med och konkurrera med
övriga tänkbara intressenter för etableringen. En etablering skulle också innebära ett
hundratal nya arbetstillfällen i Alingsås, ett flertal riktas mot ungdomar.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
1. AB Lindex ges en markanvisning för del av Bälinge 6:16 för uppförande av kontors- och
logistikbyggnad.
2. Kommundirektören får i uppdrag att underteckna markanvisningsavtal med AB Lindex.
3. Kommundirektören får mandat att underteckna köpehandlingar för det område som
markanvisats.
Paragrafen är justerad
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