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Väktaren, Rådhuset, Alingsås
kl. 14:00-19:40

Beslutande

Daniel Filipsson (M) (ordförande)
Simon Waern (S) (vice ordförande)
Anita Hedén-Unosson (S) (deltar digitalt)
Pär-Göran Björkman (S) (deltar digitalt)
Karin Schagerlind (M) (deltar digitalt)
Karl-Johan Karlsson (C) (deltar digitalt)
Susanna Nerell (C) (deltar digitalt, ej § 19 punkt B och C)
Jens Christian Berlin (L) (deltar digitalt)
Klas Åkerlund (L) (deltar digitalt)
Glenn Pettersson (SD) (deltar digitalt)
Boris Jernskiegg (SD) (deltar digitalt)
Lady France Mulumba (KD) (deltar digitalt)
Anna Hansson (MP) (deltar digitalt)
Martin Lindberg (V) (deltar digitalt)
Irene Jonsson (S) (deltar digitalt) ersätter Björn Wallin Salthammer (S)
Ingbritt Johansson (C) (deltar digitalt, § 19 punkt B och C)

Ej tjänstgörande
ersättare

Peter Norlander (S) (deltar digitalt, t o m § 25)
Eva-Lotta Pamp (M) (deltar digitalt)
Thorsten Larsson (M) (deltar digitalt)
Ingbritt Johansson (C) (deltar digitalt, § 19 punkt B och C) §§20-46
Karin Josefsson (L) (deltar digitalt)
Urban Eklund (KD) (deltar digitalt, t o m § 22)
Zandra Pettersson (SD) (deltar digitalt)

Övriga deltagare

Maria Standar (kommundirektör)
Anci Eyoum (kommunsekreterare)
Simon Lindau (punkt A-B, ekonomichef, deltar digitalt)
Lisa Forsaeus (punkt A-B, verksamhetscontroller, deltar digitalt)
Jerker Gussmo (punkt A-B, personalchef, deltar digitalt)
Joachim Palmqvist (punkt A-B, IT-chef, deltar digitalt)
Cecilia Knutsson (punkt A-C, stabschef, deltar digitalt)
Jenny Perslow (punkt A-B, tillväxtchef, deltar digitalt)
Ulrika Mårdborg (punkt D, barn- och ungdomsförvaltningen, kostchef, deltar
digitalt)

Utses att justera

Simon Waern (S)

Justeringens plats och
tid

Protokollet justeras digitalt.
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på Alingsås kommuns digitala anslagstavla.
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Information och överläggningar
Årsredovisning 2020 för kommunstyrelsen
Årsredovisning 2020 för Alingsås kommun
Lånetak för Alingsås kommun
Sammanslagning av samhällsbyggnadskontoret och miljöskyddskontoret
Revidering av reglementen för samhällsbyggnadsnämnden och
miljöskyddsnämnden
Framtidens överförmyndare - utredning av förutsättningar för att inleda
samverkan mellan överförmyndarverksamheten i Alingsås och Lerums
kommuner
Revidering av Livsmedelsprogrammet
Svar på motion om införande av funktionen invånarförslag - Anna Hansson
(MP)
Svar på motion om hundrastgårdar - Boris Jernskiegg (SD) och Agneta
Grange (SD)
Svar på motion om språktest vid anställning till arbeten inom kommunen där
kommunikation är viktigt - Boris Jernskiegg (SD) m fl
Svar på motion gällande stationsområdet - Boris Jernskiegg (SD) m fl
Svar på motion gällande kameraövervakning av kommunens fastigheter Boris Jernskiegg (SD) m fl.
Svar på motion om en extern granskning av de generella
effektiviseringskraven - Martin Lindberg (V)
Komplettering till ägardirektiv för fastighetskoncernen
Årlig rapportering säkerhetsorganisation 2020
Årlig rapportering visselblåsarärenden 2020
Riktlinjer för tjänsteresor Alingsås kommun
Riktlinjer och organisationsstruktur för strategisk lokalförsörjning
Svar på remiss angående samordningsuppdag till Göteborgsregionen
rörande kulturfrågor
Förslag till samrådsunderlag inför budget för GR 2022
Ansökan från Mjörns Ångbåtsförening om investeringsbidrag till
Ångmaskinsverkstaden
Instruktioner till kommunens ombud vid årsstämma 2021 för AB Alingsås
Rådhus
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott - Björn
Wallin Salthammer (S)
Val av ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott med personlig ersättare
efter Björn Wallin Salthammer (S)
Meddelande om ny ledamot i krisledningsnämnden efter Björn Wallin
Salthammer (S), Pär-Göran Björkman (S)
Redovisning av delegeringsbeslut
Meddelanden
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§ 19

Information och överläggningar

A/ Årsredovisning 2020 för kommunstyrelsen
B/ Årsredovisning 2020 för Alingsås kommun
C/ Revidering av Livsmedelsprogrammet
D/ Kommundirektörens information
-Covid -19
E/ GR-information och övrig information
-Leaderprojektet Göteborgs insjörike

Paragrafen är justerad
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§ 20 2021.056 KS

Årsredovisning 2020 för kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens årsredovisning är en uppföljning av kommunstyrelsens budget.
Årsredovisningen är den andra sammantagna uppföljning av kommunstyrelsens mål,
personalförhållanden, ekonomi och internkontroll. Årsredovisningen upprättas i enlighet med
kommunens styrmodell och tillhörande anvisningar.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 februari 2021, lämnat följande yttrande:
I budget 2020 antog kommunstyrelsen åtta mål. Målen är bland annat inriktade på ett
förbättrat företagsklimat och förbättrad dialog mellan företagare och kommunen, förbättrad
tillgänglighet via telefon och e-post samt ett förbättrat upplevt inflytande och delaktighet i
kommunens verksamheter. I årsredovisningen bedöms sju av åtta mål vara uppfyllda.
Kommunstyrelsen exklusive exploateringsverksamheten redovisar ett positivt resultat om 4
tkr. Den marginella budgetavvikelsen förklaras bland annat av att överskottet inom
personalkostnader till följd av pensionsavgångar och vakanser har nyttjats till
investeringsbidrag till föreningar samt specifika insatser i samband med covid-19 under året.
Insatser som att kommunstyrelsen beslutade att subventionera lunch till gymnasieeleverna
under april – juni och att personal i Alingsås kommun har mottagit en gåva i form av ett
presentkort att nyttja inom Alingsås Handel. Exploateringsenheten har genomfört 25 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.
Trots vakanta tjänster har antalet tillsvidareanställda ökat med tre personer jämfört
med motsvarande period föregående år. Samtidigt är den positiva trenden avseende
personalomsättning från föregående år fortsatt stabil.
Internkontroll har genomförts enligt plan, fem utav åtta kontroller har genomförts utan
anmärkning. Samtliga kontrollpunkter hålls under kontinuerlig uppsikt och bedöms vara
under kontroll. Åtgärder eller förslag till åtgärder och fortsatt arbete har noterats i samband
med kontrollen.
Arbetsutskottet har den 3 mars 2021, § 41 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Årsredovisning för kommunstyrelsen 2020 godkänns.
Paragrafen är justerad
Utdragsbestyrkande
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§ 21 2021.006 KS

Årsredovisning 2020 för Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Årsredovisningen är kommunstyrelsens samlade rapport och analys av verksamhet, ekonomi
och personal till kommunfullmäktige för det gångna året. I Årsredovisningen analyseras de
prioriterade målen med tillhörande indikatorer utifrån nämndernas och bolagens redovisade
resultat.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 2 mars 2021 lämnat följande yttrande:
Beskrivningarna av arbetet under året och nämndernas uppföljning av varje mål är viktiga
underlag för analysen men finns inte med i själva årsredovisningen. Underlagen från
nämnderna finns istället samlade i ett separat beslutsunderlag till årsredovisningen.
Enligt kommunallagen ska kommuner ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.
Kommunen beslutar om finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för god
ekonomisk hushållning. Målen som är beslutade för år 2020 anges i budget för Alingsås
kommun 2020–2022.
God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv:
Kommunfullmäktige har för 2020 beslutat om fem stycken mål för god ekonomisk hushållning
ur ett finansiellt perspektiv. Samtliga mål stäms av i samband med årsbokslut 2020 och
samtliga uppnås. Den samlade bedömningen är att god ekonomisk hushållning ur ett
finansiellt perspektiv föreligger. Årets resultat stärks dock av poster av engångskaraktär som
reavinster från tomtförsäljningar, statligt stöd till följd av covid-19 i form av engångskaraktär
samt orealiserade vinster i värdepapper.
Årets resultat för Alingsås kommun uppgår till 162,8 mnkr, vilket motsvarar 6,4 procent som
andel av skatte- och bidragsintäkter. Balanskravsresultatet uppgår till 150,1 mnkr. Årets
resultat för Alingsås kommunkoncern uppgår till 230,5 mnkr.
God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv
De verksamhetsmässiga målen för god ekonomisk hushållning tar sikte på kommunens
förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.
Kommunfullmäktige har i budget 2020–2022 pekat ut fem mål med sju tillhörande
uppföljningsnyckeltal som verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. För 2020 bedöms
att två av fem mål uppfylls. Däremot är fyra av de sju nyckeltalen uppfyllda. Trots detta
bedöms verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning inte vara uppfyllda, utifrån en
strikt tolkning av de premisser som upprättats.

Utdragsbestyrkande
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KS § 21, forts
Samlad bedömning om god ekonomisk hushållning
För att en kommun ska bedömas ha god ekonomisk hushållning behöver det göras en
samlad bedömning över de finansiella målen och verksamhetsmålen för god ekonomisk
hushållning. Alingsås kommun uppnår samtliga de finansiella målen för år 2020 men ligger
under målvärdena för ett par av verksamhetsmålen. Med tanke på att Alingsås med väldigt
liten marginal ligger under målvärdet, som är riksgenomsnittet, för andelen vuxna som inte
återkommer i försörjningsstöd samt andel nöjda brukare inom LSS görs den samlade
bedömningen att Alingsås har god ekonomisk hushållning ur ett helhetsperspektiv.
Personalredovisning
Den totala sjukfrånvaron uppgår till 9,0 procent under 2020, vilket är en ökning om två
procentenheter mot föregående år (7,0 procent). Sjukfrånvaron är fortsatt högre bland
kvinnor och medarbetare över 50 år. Den största ökningen återfinns hos barn- och
ungdomsnämnden, socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. Dessutom indikeras
en direkt påverkan på sjukfrånvaron med anledning av covid-19.
Arbetsutskottet har den 3 mars 2021, § 42 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Årsredovisning 2020 för Alingsås kommun godkänns.
Paragrafen är justerad

Utdragsbestyrkande
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§ 22 2020.572 KS

Lånetak för Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2019, § 75, att kommunstyrelsen ges rätt att
omsätta lån och öka kommunens låneskuld upp till maximalt 4,0 mdkr.
Under föregående och detta år har det pågått diskussioner om kommunkoncernens
finansiering och ett ärende om reviderade ägardirektiv för fastighetskoncernen går upp för
beslut samtidigt som detta. En del i att hantera kommande finansiering är att tillåta ett
tillfälligt höjt lånetak.
Detta ärende innebär att kommunstyrelsen ges rätt att tillfälligt öka kommunens låneskuld
med totalt 0,5 mdkr utöver det av kommunfullmäktige tidigare fastställda lånetaket om 4,0
mdkr.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 februari 2021, lämnat följande yttrande:
Den samlade upplåningen för Alingsås kommunkoncern uppgår till 3,4 mdkr och lånetaket är
fastställt till 4,0 mdkr. Lånetaket fastställer den risknivå som kommunen kan acceptera och
förhindrar att kommunens skuldsättning ökar i alltför snabb takt. Vid beslut om lånetak
behöver Kommuninvests generella limitsättning för kommuner beaktas. Detta ställer krav på
en god finansiell ställning eftersom den generella limisättningen beräknas och bedöms
genom fler delar än lånevolymen. Baserat på senast tillgängliga jämförelsedata från 2019 har
Alingsås ett mindre utrymme än rikssnittet och andra liknande kommuner.
Kommunledningskontoret bedömer att en tillfällig höjning av lånetaket är nödvändig för att
möjliggöra kommande investeringar. Kommande år väntar stora investeringsvolymer som
främst hänförs till fastighetskoncernen där en majoritet av koncernens tillgångar och skulder
återfinns. För att fastighetskoncernen ska klara av de kommande investeringsvolymerna kan
det krävas ett tillfälligt höjt lånetak för att få tid att frigöra finansiellt utrymme.
Grundprincipen är att lånetaket ska kvarstå på en nivå om 4,0 mdkr för att inte öka
kommunkoncernens skuldsättning ytterligare. För att kunna hantera och möjliggöra
kommande investeringar bedöms att det krävs en tillfällig höjning om 0,5 mdkr av lånetaket.
Den tillfälliga höjningen ska enbart betraktas som ett undantag och till höjningen ska det följa
en amorteringsplan. Kommunstyrelsen beslutar om att genomföra upplåning för den del som
motsvarar den tillfälliga höjningen. Processen kring att nyttja det tillfälligt höjda lånetaket
kommer vara genom att berörd bolagsstyrelse fattar ett beslut där man ber kommunstyrelsen
att bevilja ett tillfälligt låneutrymme och samtidigt bilägger en amorteringsplan som visar hur
bolaget ska komma ned i normal lånenivå.

Utdragsbestyrkande
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KS § 22, forts
Arbetsutskottet har den 3 mars 2021, § 43 behandlat ärendet och lämnat följande förslag till
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Kommunstyrelsen ges rätt att tills vidare omsätta lån och öka kommunens låneskuld med
totalt 0,5 mdkr utöver det av kommunfullmäktige tidigare fastslagna lånetaket om 4,0 mdkr.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lady France Mulumba (KD) föreslår att ärendet återremitteras. Om inte återremissförslaget
vinner gehör föreslår Lady France Mulumba att ärendet avslås.
Anna Hansson (MP) föreslår att förslag till beslut får följande formulering:
Kommunstyrelsen ges rätt att tillfälligt och som längst till och med 2026 omsätta lån och öka
kommunens låneskuld med totalt 0,5 mdkr utöver det av kommunfullmäktige tidigare
fastslagna lånetaket om 4,0 mdkr.
Simon Waern (S), Daniel Filipsson (M) och Boris Jernskiegg (SD) föreslår att Anna
Hanssons ändringsförslag bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner
att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer Lady France Mulumbas förslag om att avslå ärendet mot Anna Hanssons
m fl ändringsförslag gällande förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar att
bifalla förslag om ändring av beslut.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Kommunstyrelsen ges rätt att tillfälligt och som längst till och med 2026 omsätta lån och öka
kommunens låneskuld med totalt 0,5 mdkr utöver det av kommunfullmäktige tidigare
fastslagna lånetaket om 4,0 mdkr.

Utdragsbestyrkande
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KS § 22, forts
Reservation
Lady France Mulumba (KD) lämnar följande reservation:
Kristdemokraterna motsätter sig ett höjt lånetak för Alingsås kommunkoncern. Hur vi
hanterar ekonomin idag har återbäring på morgondagens verksamhetsutrymme. Med det
senaste decenniet snabba ökning av Alingsås kommunkoncerns samlade skulder bör
ambitionen vara att minska skulderna, inte öka dem.
Blickar vi tillbaka kan vi konstatera att kommunkoncernens skulder i det närmaste
fördubblats sedan 2010. Utslaget per invånare var skulden då 56 148 kr/person att jämföras
med siffran för 2019 som var 96 685 kr/person. Detta kan jämföras med GR-kommunerna
där motsvarande siffra var 82 199 kr. Totalt passerade Alingsås kommunkoncerns
skuldsättning 4 miljarder 2019.
Under samma tid som skuldsättningen tillåtits öka har avyttring av tillgångar inom
kommunkoncernen i det närmaste varit obefintlig. Även om det finns en komplettering i och
med ärende 15 om komplettering om ägardirektiv fastighetskoncernen är vår bedömning att
en ytterligare ökning av lånetaket skulle dessutom innebära att Alingsås kommunkoncern
närmat sig den lånelimit som Kommuninvest angett som gräns för Alingsås kommun med
ökade ränterisker som följd.
Alingsås kommunkoncern placerar i den skara av kommuner som är högt belånade. Oavsett
om vi jämför oss med kommunerna inom GR eller Sveriges samtliga kommuner är vår
skuldsättning hög. Till detta kan läggas en skattesats som även den överskrider vad en
genomsnittlig svensk betalar.
Vi menar att trenden av ständigt ökade skulder måste brytas och att kommunstyrelsen
ombeds ta fram några olika alternativ. I dessa ska kommande års investeringsvolymer,
avyttringsbara tillgångar och resultatnivåer ses över och anpassas till en nivå som gör att
nuvarande lånetak kan bibehållas.
Kulturen med ständigt ökad skuldsättning måste brytas och målet måste vara att så snart det
är möjligt börja amortera på befintliga skulder istället för att skaffa nya. Det skulle stärka
Alingsås kommunkoncern samt minska ränteriskerna och det skulle också innebära att vi
överlämnar en lägre skuld till dagens unga alingsåsare.
Paragrafen är justerad
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§ 23 2021.090 KS

Sammanslagning av samhällsbyggnadskontoret och
miljöskyddskontoret
Ärendebeskrivning
Under 2020 har möjligheten att bilda en gemensam förvaltningsorganisation under
samhällsbyggnadsnämnden och miljöskyddsnämnden i Alingsås kommun utretts. Frågan om
en gemensam förvaltning aktualiserades i samband med rekrytering av ny förvaltningschef
till miljöskyddsförvaltningen.
Vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 22 februari 2021, § 23, fattades beslut
om att föreslå att samhällsbyggnadskontoret och miljöskyddskontoret framöver utgör en
gemensam förvaltning med namnet samhällbyggnadsförvaltningen. Miljöskyddsnämnden
fattade vid sitt sammanträde den 23 februari 2021, § 10, samma beslut. De båda nämnderna
fattade vid samma tillfällen beslut om att föreslå kommunfullmäktige att revidera de båda
nämndernas reglementen så att det framgår att det under de båda nämnderna lyder en
gemensam förvaltning med namnet samhällsbyggnadsförvaltningen.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 24 februari 2021, lämnat följande yttrande:

Kommunledningskontoret har tillsammans med samhällsbyggnadskontoret och
miljöskyddskontoret genomfört utredning inför förslag till sammanslagning av de båda
nämndernas förvaltningar till en gemensam förvaltning med namnet
samhällsbyggnadsförvaltningen. Utredningen bifogas.
Kommunledningskontoret ser positivt på förslag till beslut från samhällsbyggnadsnämnden
och miljöskyddsnämnden. Den föreslagna organisationen har omhändertagit den
jävsproblematik som kunde ha uppstått vid en gemensam förvaltning. Detta förslag till beslut
innebär att kommunledningskontoret även bereder ett ärende om att revidera nämndernas
reglemente till kommunstyrelsen 8 mars 2021.
Arbetsutskottet har den 3 mars 2021, § 44 behandlat ärendet och lämnat följande förslag till
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Samhällsbyggnadskontoret och miljöskyddskontoret slås samman till en
gemensam förvaltning med namnet samhällsbyggnadsförvaltningen.
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KS § 23, forts
Förslag till beslut på sammanträdet

Anna Hansson (MP) föreslår att ärendet avslås.
Jens Christian Berlin (L) föreslår att ärendet återremitteras till kommunstyrelsens
arbetsutskott för klargörande av nämndernas arbetsgivaransvar för en sammanslagen
förvaltning.
Martin Lindberg (V) föreslår att Anna Hanssons förslag om avslag till ärendet bifalls.
Boris Jernskiegg (SD) föreslår att arbetsutskottets förslag bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer Anna Hanssons m fl förslag om att avslå ärendet mot arbetsutskottets
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Samhällsbyggnadskontoret och miljöskyddskontoret slås samman till en gemensam
förvaltning med namnet samhällsbyggnadsförvaltningen.
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KS § 23, forts
Reservation
Jens Christian Berlin (L) och Klas Åkerlund (L) lämnar följande skriftliga reservation:
Arbetsgivaransvaret för kommunorganisationen vilar i grunden på kommunfullmäktige. Det är
fullmäktiges uppgift att se till att nämnderna får delegation och tydliga uppdrag så att de
förtroendevalda i varje nämnd kan ta det ansvar för nämndens verksamhet som enligt
kommunallagen vilar på dem.
Hur arbetsgivaransvaret ska hanteras vid en sammanslagning av samhällsbyggnadskontoret
och miljöskyddskontoret framgår inte av handlingarna i ärendet. Därmed ges inte heller
fullmäktige möjlighet att ta ställning i denna fråga. Fullmäktige måste kunna förvänta sig ett
bättre underlag för sina beslut.
Enligt Alingsås kommuns gemensamma reglemente för kommunstyrelse och nämnder är
respektive nämnd anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning, med undantag för
förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen. Nämnden har, med något undantag,
hand om personalfrågor, inklusive arbetsmiljöfrågor, inom sitt verksamhetsområde.
Hur denna reglering ska tillämpas för en förvaltning som är underställd två olika nämnder är
oklar. Kommunstyrelsen har efter fråga fått en muntlig föredragning av hur
arbetsgivaransvaret tänks fördelas mellan nämnderna. Det kan ifrågasättas om en sådan
lösning ryms inom gällande reglemente.
Med anledning av det bristande underlaget och de oklarheter som föreligger anser
Liberalerna att ärendet bör återremitteras för klargörande av nämndernas arbetsgivaransvar
vid en sammanslagning av förvaltningarna.
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Anna Hansson (MP) lämnar följande skriftliga reservation:
Miljöpartiet motsätter sig en sammanslagning av miljöskyddskontoret och
samhällsbyggnadskontoret. Frågan har diskuterats i flera omgångar tidigare, och vårt
ställningstagande kvarstår. Vi vill ha ett starkt och välutvecklat miljöarbete, avseende tillsyn
av miljö och hälsa, och även avseende det bredare arbetet för ekologisk hållbarhet.
Vi vet att det ibland finns en inneboende konflikt mellan Miljöbalken, som är mycket i fokus
inom miljöskydd, och Plan- och bygglagen, som är mycket i fokus inom samhällsbyggnad. Vi
tror att det kan finnas en större integritet i varje nämnds arbete, med en egen organisation
och egen chef, gällande miljöskydd och byggnation. Eventuella kommunikationsproblem eller
andra problem mellan förvaltningarna, måste gå och lösa med bättre processer,
ansvarsfördelningar och rollbeskrivningar.
Vi tror också att detta för en del parter/partier kan vara ett steg mot att även slå samman
nämnderna, vilket vi ser väldigt negativt på. Vi tror att arbetsmiljön blir bättre, och det
kollegiala sammanhanget, om all personal som jobbar med miljö sitter samlade inom en
förvaltning och en nämnd. Vid rekrytering av ny personal till miljöskydd har det också visat
sig att det är en attraktionsfaktor med en egen miljönämnd. Det bör väl hänga ihop med en
egen förvaltning. Vi vill bygga ut miljöskyddsförvaltningen till en mera helhetstäckande
miljöförvaltning. Samla och stärka kompetensen och arbetet för ekologisk hållbarhet där.
(kommunekolog, miljöstrateg med fler nya tjänster.) Kommunstyrelsen har länge varit
ansvariga, genom kommunledningskontoret, för det övergripande och strategiska klimat- och
miljöarbetet. Detta har var fungerat mycket dåligt över tid.
Paragrafen är justerad
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§ 24 2020.557 KS

Revidering av reglementen för samhällsbyggnadsnämnden och
miljöskyddsnämnden
Ärendebeskrivning
Under 2020 har möjligheten att bilda en gemensam förvaltningsorganisation under
samhällsbyggnadsnämnden och miljöskyddsnämnden i Alingsås kommun utretts. Frågan om
en gemensam förvaltning aktualiserades i samband med rekrytering av ny förvaltningschef
till miljöskyddsförvaltningen.
Vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 22 februari 2021, § 23, fattades beslut
om att föreslå att samhällsbyggnadskontoret och miljöskyddskontoret framöver utgör en
gemensam förvaltning med namnet samhällbyggnadsförvaltningen. Miljöskyddsnämnden
fattade vid sitt sammanträde den 23 februari 2021, § 10, samma beslut. De båda nämnderna
fattade vid samma tillfällen beslut om att föreslå kommunfullmäktige att revidera de båda
nämndernas reglementen så att det framgår att det under de båda nämnderna lyder en
gemensam förvaltning med namnet samhällsbyggnadsförvaltningen.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 24 februari 2021, lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tillsammans med samhällsbyggnadskontoret och
miljöskyddskontoret genomfört utredning inför förslag till sammanslagning av de båda
nämndernas förvaltningar till en gemensam förvaltning med namnet
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Kommunledningskontoret ser positivt på förslag till beslut från samhällsbyggnadsnämnden
och miljöskyddsnämnden. Den föreslagna organisationen har omhändertagit den
jävsproblematik som kunde ha uppstått vid en gemensam förvaltning. För att förslaget
formellt ska träda i kraft behöver ändringen införas i både samhällsbyggnadsnämndens och
miljöskyddsnämndens reglementen. Detta förslag till beslut förutsätter att kommunfullmäktige
fattar beslut om en gemensam förvaltning i enlighet med förslag till beslut i kommunstyrelsen
den 8 mars 2021.
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Arbetsutskottet har den 3 mars 2021, § 45 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om en gemensam
förvaltningsorganisation för samhällsbyggnadsnämnden och miljöskyddsnämnden
föreslås att 5 § i reglemente för samhällsbyggnadsnämnden får följande lydelse:
Under samhällsbyggnadsnämnden lyder samhällbyggnadsförvaltningen.
2. Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om en gemensam
förvaltningsorganisation för samhällsbyggnadsnämnden och miljöskyddsnämnden
föreslås att 5 § i reglemente för miljöskyddsnämnden får följande lydelse: Under
miljöskyddsnämnden lyder samhällsbyggnadsförvaltningen.
Paragrafen är justerad
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§ 25 2021.069 KS

Framtidens överförmyndare - utredning av förutsättningar för att inleda
samverkan mellan överförmyndarverksamheten i Alingsås och Lerums
kommuner
Ärendebeskrivning
Alingsås och Lerums överförmyndarverksamhet har sedan 2019 inlett ett arbete med att se
över förutsättningar för att inleda samverkan mellan överförmyndarverksamheterna.
Förutsättningar har setts över och sammanfattats i en rapport.
Överförmyndarnämnden i Alingsås kommun behandlade ärendet den 2 februari 2021, § 4
och beslutade att godkänna rapporten, samt föreslår kommunfullmäktige att samverkan
mellan överförmyndarverksamheterna i Alingsås och Lerum inleds.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 24 februari 2021, lämnat följande yttrande:
Överförmyndarnämnden beslutade om ärendet den 2 februari 2021, § 4 och framför följande
i sitt yttrande;
Idag samverkar över 60 procent av Sveriges kommuner inom överförmyndarfrågor på
något sätt. Att gå samman i större tjänstemannaorganisationer inom överförmyndarområdet
antas skapa bättre förutsättningar att utöva tillsyn, erbjuda utbildning samt rekrytering av
gode män och förvaltare. En sammanslagning säkerställer även en rättssäker,
ändamålsenlig och effektiv handläggning.

Rapportens förslag innebär i korthet att inleda en avtalsbaserad
tjänstemannasamverkan med bibehållna överförmyndarnämnder i respektive kommun.
Alingsås kommun förslås bli värdkommun, vilket innebär en verksamhetsövergång från
Lerum. Värdkommunen hanterar enligt avtal förvaltningsorganisation. De kostnader som
stannar i hemkommunen är kostnader för politisk organisation, kostnader för
nämndadministration och kostnader för arvode till ställföreträdare som ska betalas av
kommunen. Värdkommunen upplåter lokaler och utrustning och upprättar årligen budget som
fastställs i samråd med övriga samverkande kommuner.

Kommunledningskontoret ställer sig positiva till förslaget att ingå i avtalsbaserad
tjänstemannasamverkan med Lerums kommun. Kommunledningskontoret har inget
ytterligare att tillägga utöver yttrandet från överförmyndarnämnden.
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I Lerums kommun har överförmyndarnämnden godkänt rapporten och ärendet går vidare för
politisk beredning under våren 2021.
Arbetsutskottet har den 3 mars 2021, § 46 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:

En avtalsbaserad tjänstemannasamverkan inleds mellan överförmyndarverksamheterna i
Alingsås kommun och Lerums kommun.
Paragrafen är justerad
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§ 26 2018.731 KS

Revidering av Livsmedelsprogrammet
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 10 juni 2015 § 88 Livsmedelsprogram för Alingsås kommun.
Livsmedelsprogrammets funktion är att ange inriktning för de kvalitetskrav som kommunen
skall ställa på de livsmedel som används i de olika verksamheterna.
Ärendet avser revidering av antaget livsmedelsprogram utifrån nuvarande riktlinjer. Barn- och
ungdomsförvaltningen fick i samband med att livsmedelsprogrammet antogs i uppdrag att
inför revidering av livsmedelsprogram se över reglering av livsmedelstillsatser.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 24 november 2020 lämnat följande yttrande
samt förslag till beslut:
Förslag till reviderat livsmedelsprogram för Alingsås kommun är framtaget av kommunens
kostenhet vid barn- och ungdomsförvaltningen. Under arbetets gång har processen och
förslag till avgränsningar stämts av med respektive förvaltning och kommunledningskontoret.
Livsmedelsprogrammets funktion är att ange inriktning för de kvalitetskrav som kommunen
kommer att ställa på de livsmedel som används i de olika verksamheterna. Programmet skall
utgöra ett underlag för att kommunens nämnder och bolag i upphandlingar av måltider och
livsmedel, samt vid avrop, skall kunna ställa rätt kvalitetskrav utifrån tillgängliga ekonomiska
resurser och förhållanden i övrigt.
Programmet innehåller följande delar: Mål och syfte, Avgränsningar, Inriktning för olika
livsmedelsgrupper, Inriktning för etiska livsmedel, Inriktning för tillsatser,
Upphandlingsmyndighetens kriterier, Uppföljning och kontroll och Revidering av program. En
översyn har gjorts av reglering av livsmedelstillsatser som innebär att de tillsatser som
används är godkända av livsmedelsverket.
Frågor av ren upphandlingskaraktär ingår inte i Livsmedelsprogrammet utan hanteras inom
kommunens riktlinjer för upphandling. Hantering och redovisning av livsmedelstillsatser
kommer att kravställas vid ny kostupphandling.
Programmet har även uppdaterats utifrån nuvarande lagstiftning och livsmedelsstrategi för
Sverige. Riksdagen godkände i juni 2017 regeringens förslag om mål för en svensk
livsmedelsstrategi för tiden fram till 2030. Livsmedelsstrategins syfte är att uppnå en
långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja. Avsikten är att
livsmedelsproduktionen ska öka, miljömålen ska nås och strategin ska bidra till en hållbar
utveckling i hela landet.
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Enligt Livsmedelsstrategi för Sverige är målsättningen att andelen ekologiska livsmedel ska
uppgå till 60 % 2030. Idag uppgår andelen ekologiska livsmedel till 20 % för kommunen som
helhet. I det reviderade livsmedelsprogrammet framgår att närproducerade och ekologiska
livsmedel ska öka vilket behöver kravställas i upphandlingen. I det kommande arbetet är det
viktigt att hitta nya former för att utöka andelen närproducerat och ekologiska livsmedel, samt
att utveckla menyerna utifrån såväl livsmedelsprogrammets inriktning som brukarnas
önskemål. En ytterligare parameter i menyarbetet är livsmedelsverkets rekommendationer
om att minska köttmängd dvs rött kött och charkprodukter och istället servera mer vegetarisk
kost, ägg, fisk och fågel. Genom menyarbetet kan val av livsmedel som ökar andelen
närodlade och ekologiska livsmedel göras i relation till att öka andelen vegetarisk kost.
Utifrån nuvarande entreprenör och nuvarande avtal beräknas 1 %-enhets ökning av
ekologiska livsmedel motsvara en årlig kostnadsökning på 480 000 kronor vilket innebär 4,8
miljoner kronor per år från 2030. Genom en årlig ökning på 1 %-enhet uppnår kommunen 30
% ekologiskt 2030. I kommande kostupphandling behöver ökning av närproducerade
livsmedel viktas mot ökning av ekologiska livsmedel och därmed kravställas tydligare än i
nuvarande avtal. Krav om att redovisa hur andelen närproducerat och ekologiskt ska öka
under avtalsperioden behöver ställas på entreprenören.
Arbetsutskottet beslutade den 20 januari 2021, § 2 att lämna följande förslag till
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Livsmedelsprogram för Alingsås kommun antas med följande ändringar:
Avsnitt 1, stycke 4 får följande lydelse:
Alingsås kommun strävar efter en god hälsa och minskad klimatpåverkan via:
-minska konsumtion av kött, framförallt rött kött och chark
-vidta åtgärder som minskar matsvinn
Avsnitt 5, stycke 1 (s. 8) får följande lydelse:
Mål: Att öka inköp av närproducerade livsmedel, enligt följande prioritetsordning:
1. Producerat inom radie av 15 mil från Alingsås inom Sveriges gränser.
2. Producerat inom Sverige
Avsnitt 6 (s. 8) får följande lydelse:
Vid inköp av ekologiska livsmedel skall basprodukterna stå i fokus. Med basprodukter
avses livsmedel som används dagligen och i stora volymer. Vid inköp bör även de mest
besprutade konventionella livsmedlen ersättas med ekologiska alternativ.
Kommunstyrelsen beslutade den 8 februari 2021, § 2 att återremittera ärendet för ytterligare
politisk beredning.
Arbetsutskottet beslutade den 3 mars 2021, § 53 att låta ärendet utgå.
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Förslag till beslut på sammanträdet

Anna Hansson (MP) föreslår att följande tillägg görs för samtliga djurslag för bedövning vid
slakt:
Krav att koldioxid/kvävning inte ska användas som bedövningsmetod.
Anna Hansson (MP) föreslår följande ändringar och tillägg:
4.1.3 (Nöt) Operativa ingrepp ska ske med bedövning. (ändring)
4.1.3 (Nöt) Även tjurar och kalvar ska ha tillgång till bete/utevistelse. (tillägg)
4.1.6 (Kyckling) Djuret får gå fritt inomhus med max 6 individer per kvadratmeter. Det ska
alltid finnas tillgång till sandbad för att hålla fjäderdräkten ren och det ska också finnas
dagsljusinsläpp i hela stallet och alla fåglar ska få minst åtta timmar nattvila, utan artificiellt
ljus. (tillägg)
4.3.1 (Ägg/hönor) Djuret får gå fritt inomhus med max 6 individer per kvadratmeter. Det ska
alltid finnas tillgång till sandbad för att hålla fjäderdräkten ren och det ska också finnas
dagsljusinsläpp i hela stallet och alla fåglar ska få minst åtta timmar nattvila, utan artificiellt
ljus. (tillägg)
4.3.2 (Mejerier) Växtbaserade mejeriprodukter skall när det är möjligt erbjudas vid all
servering, även för de som inte anmält specialkost. (tillägg)
4.4.1 Mål: Kommunen inriktar sig på att använda rapsolja eller andra oljor med stor andel
enkel och fleromättade fetter, eller andra växtbaserade matfetter, i högre utsträckning än
smör. (tillägg)
Anna Hansson (MP) föreslår följande tillägg till beslut:
1. Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 30% till år 2025, och minst 60% till år 2030.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med förslag på
lämplig andel närproducerade livsmedel att uppnås år 2025 respektive år 2030.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med förslag på
lämpliga måltal för minskning av konsumtion av kött som ska uppnås till år 2025 respektive
år 2030.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med förslag på
lämpliga måltal för andelen fisk som skall vara Krav eller Marine Stewardship Council (MSC)märkt.
Simon Waern (S) föreslår att avsnitt 5, stycke 1 (s. 8) får följande lydelse:
Mål: Att öka inköp av närproducerade livsmedel, enligt följande prioritetsordning:
1. Producerat inom Alingsås kommun.
2. Producerat inom radie av 15 mil från Alingsås inom Sveriges gränser.
3. Producerat inom Sverige.
Martin Lindberg (V), Daniel Filipsson (M), Karl-Johan Karlsson (C), Jens Christian Berlin (L),
Lady France Mulumba (KD) och Simon Waern (S) föreslår att Anna Hanssons
ändringsyrkande i punkten 4.1.3 om att operativa ingrepp ska ske med bedövning bifalls.
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Daniel Filipsson (M), Karl-Johan Karlsson (C), Lady France Mulumba (KD) och Boris
Jernskiegg (SD) föreslår att Simon Waerns ändringsförslag bifalls.
Boris Jernskiegg (SD) föreslår att Anna Hanssons förslag rörande 4.1.3, 4.1.6, 4.3.1 bifalls.
Jens Christian Berlin (L) föreslår att arbetsutskottets förslag den 20 januari 2021 bifalls.
Daniel Filipsson (M), Karl-Johan Karlsson (C), Jens Christian Berlin (L) och Lady France
Mulumba (KD) föreslår följande tillägg:
En sista mening läggs till under 4.1:
Kommunen bör arbeta mot servering av mer lokalproducerat viltkött i verksamheterna, i likhet
med det pilotprojekt som genomfördes i äldreomsorgen under 2020.
En sista mening läggs till under 4.6:
Fiberrik fullkornskost bör väljas i första hand, till exempel gällande pasta, ris och bröd.
Daniel Filipsson (M), Simon Waern (S), Karl-Johan Karlsson (C), Jens Christian Berlin (L),
Lady France Mulumba (KD) och Boris Jernskiegg (SD) föreslår att följande skrivning läggs till
i Livsmedelsprogrammet:
Produkter eller måltider till specialkost eller konsistensanpassad kost ska erbjudas vid behov
och kunna beställas av medicinska, religiösa eller etiska skäl. Vid specifikt önskemål om
religiöst slaktad råvara erbjuds vegetarisk kost eller annat alternativ.
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Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla
Anna Hanssons m fl tilläggsförslag 4.1.3 att operativa ingrepp ska ske med bedövning.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att bifalla eller avslå
Anna Hanssons tilläggsförslag i övrigt och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå
tilläggsförslagen.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att bifalla eller avslå samtliga
Anna Hanssons ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå
ändringsförslagen.
Ordföranden ställer Simon Waerns ändringsförslag om geografisk avgränsning av inköp av
närproducerade livsmedel i tre punkter mot kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla ändringsförslaget.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla sitt eget m fl tilläggsförslag om
produkter eller måltider till specialkost eller konsistensanpassad kost.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla sitt eget m fl tilläggsförslag om
ytterligare en mening om lokalproducerat viltkött under 4.1
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla sitt eget m fl tilläggsförslag om
fiberrik fullkornskost under 4.6.
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Beslut
Kommunstyrelsens förslag till för beslut i kommunfullmäktige:
Livsmedelsprogram för Alingsås kommun antas med följande ändringar:
Avsnitt 1, stycke 4 får följande lydelse:
Alingsås kommun strävar efter en god hälsa och minskad klimatpåverkan via:
-minska konsumtion av kött, framförallt rött kött och chark
-vidta åtgärder som minskar matsvinn
Följande tillägg görs under 4.1.3 (Nöt): Operativa ingrepp ska ske med bedövning.
En sista mening under 4.1 läggs till:
Kommunen bör arbeta mot servering av mer lokalproducerat viltkött i verksamheterna, i likhet
med det pilotprojekt som genomfördes i äldreomsorgen under 2020.
En sista mening under 4.6 läggs till:
Fiberrik fullkornskost bör väljas i första hand, till exempel gällande pasta, ris och bröd.
Avsnitt 5, stycke 1 (s. 8) får följande lydelse:
Mål: Att öka inköp av närproducerade livsmedel, enligt följande prioritetsordning:
1. Producerat inom Alingsås kommun.
2. Producerat inom radie av 15 mil från Alingsås inom Sveriges gränser.
3. Producerat inom Sverige.
Avsnitt 6 (s. 8) får följande lydelse:
Vid inköp av ekologiska livsmedel skall basprodukterna stå i fokus. Med basprodukter avses
livsmedel som används dagligen och i stora volymer. Vid inköp bör även de mest besprutade
konventionella livsmedlen ersättas med ekologiska alternativ.
Följande skrivning läggs till i Livsmedelsprogrammet:
Produkter eller måltider till specialkost eller konsistensanpassad kost ska erbjudas vid behov
och kunna beställas av medicinska, religiösa eller etiska skäl. Vid specifikt önskemål om
religiöst slaktad råvara erbjuds vegetarisk kost eller annat alternativ.
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Reservation
Anna Hansson (MP) och Jens Christian Berlin (L) reserverar sig till förmån för egna förslag.

Paragrafen är justerad
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§ 27 2020.331 KS

Svar på motion om införande av funktionen invånarförslag - Anna
Hansson (MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) har till kommunfullmäktige, den 2 september 2020, § 73, lämnat en
motion om införandet av funktionen invånarförslag.
Motionären yrkar att Alingsås kommunfullmäktige ska besluta om att införa en funktion som
invånarförslag, där förslag även kan ställas direkt till nämnder för att öka möjligheter till
dialog. Kommunfullmäktige beslutade att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 september, §147 att ärendet lämnas till
kommunledningskontoret för beredning.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 15 februari 2021, lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har enligt kommunstyrelsens beslut i budget för 2021-2023
uppdrag att utreda förutsättningar för att införa medborgarförslag.
Motionärens förslag på funktionen invånarförslag går i linje med detta uppdrag.
Kommunledningskontoret kommer att beakta de förslag som motionären har lagt fram i
utredningen om förutsättningar att införa medborgarförslag.
Juridiskt finns det inga hinder, då kommunallagen ändrades 2007 för att förenkla
användandet av medborgaförslag. Av 5 kap. 25 § kommunallagen i dess nya lydelse,
framgår att fullmäktige kan överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärende som
väckts genom medborgarförslag utom i fall som anges i 3 kap. 9 §, dvs. ärenden av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. De nya lagarna gör att fullmäktige
inledningsvis behöver bestämma om ett ärende som väckts genom medborgarförslag ska
avgöras av fullmäktige själv, eller om fullmäktige ska överlåta till styrelsen eller en annan
berörd nämnd att besluta i ärendet. Enligt bestämmelserna i 5 kap. 64 § andra stycket
kommunallagen ska fullmäktiges arbetsordning innehålla föreskrifter om hur
medborgarförslag ska hanteras, om fullmäktige har beslutat tillåta sådana.
I kommunallagen används ordet medborgare för personer som är folkbokförda i kommunen.
Majoriteten av de kommuner och regioner som har infört funktionen kallar denna
medborgarförslag. Utifrån det kommer kommunledningskontoret att fortsättningsvis använda
medborgaförslag i diskussioner kring förutsättningarna att införa en sådan funktion.
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Arbetsutskottet har den 3 mars 2021, § 47 behandlat ärendet och lämnat följande förslag till
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Motionen anses besvarad.
Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Hansson (MP) föreslår att motionen bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Anna Hanssons ändringsförslag mot kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag
till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen anses besvarad.

Reservation
Anna Hansson (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Paragrafen är justerad
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Svar på motion om hundrastgårdar - Boris Jernskiegg (SD) och Agneta
Grange (SD)
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange (SD) har till kommunfullmäktige den 30 september
2020, § 121 lämnat en motion om fler rastgårdar för hundar i Alingsås.
Motionärerna föreslår följande:
-Att kommunen undersöker möjligheterna för lämpliga platser inom kommunen
där hundrastgårdar kan uppföras.
-Att kommunen uppför hundrastgårdar i kommunens olika delar, beroende på behov.
-Att kommunen undersöker eventuell sponsring för dessa rastgårdar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 oktober 2020,167 § att remittera
motionen till kommunledningskontoret för beredning.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 16 februari 2021, lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
I beredningen av ärendet har kommunledningskontoret varit i kontakt med berörda
verksamheter och funktioner. I dagsläget finns det tre hundrastgårdar i Alingsås kommun: en
i Nolhaga vid reningsverket, en på Savannen och en relativt nyöppnad i Gräfsnäs.
Ytan för hundrastgården i Nolhaga kommer under cirka 10 år att användas för reningsverkets
ombyggnad, ännu är det oklart vad som händer efteråt vilket beror på reningsverkets behov.
Ett ersättningsområde i Nolhaga undersöks av park- och naturenheten. Hundrastgården på
Savannen kommer under det närmaste året att utökas något.
Park- och naturenheten undersöker för närvarande plats för någon ytterligare hundrastgård
inom Alingsås tätort för att anlägga under 2021. På samma sätt undersöks plats i Ingared för
att eventuellt anlägga en hundrastgård under 2022 - 2023. Möjligheten att anlägga en
hundrastgård i Sollebrunn är svårare, då kommunen inte förfogar över så mycket ytor, men
även det kommer att undersökas. Bedömningen är att det under de närmaste åren går att
öppna 2-3 nya hundrastgårdar i kommunen.
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Sponsring av allmänna anläggningar är något som Alingsås kommun har jobbat
förhållandevis lite med, exempel finns dock från arbetet med Jertas park där olika lekredskap
sponsrats av näringslivet. I det fallet användes sponsring för att kunna höja nivån på ytorna
och tillföra mervärden som inte hade kunnat tas om hand inom projektets budget.
I riktlinje för sponsring i Alingsås kommun antagen av kommunstyrelsen den 9 mars 2020, §
30, anges på ett tydligt sätt hur sponsring ska gå till för att inte medföra risk för misstanke om
muta eller på annat sätt strida mot lagar och regler. Vikten av transparens i processen gör att
det kräver en relativt stor arbetsinsats, vilket kan vara motiverat i större projekt. Anläggande
av hundrastgårdar är en relativt liten investering för kommunen, men kräver marktillgång och
sedan kontinuerlig drift och skötsel vilket inte lämpar sig lika väl för sponsring som rena
investeringar.
Kommunledningskontorets bedömning är att det är bra att platser för att rasta okopplade
hundar under kontrollerade former tillhandahålls. I takt med att kommunen växer finns behov
av att etablera några ytterligare platser. Ett mer strukturerat arbete kring detta är positivt,
vilket också är under planering. Ett sådant arbete kommer att behöva göras i samverkan i
kommunen, för att säkerställa en bra långsiktig placering i linje med översiktlig planering.
Särskilt i de fall då man vill etablera en hundrastgård på kommunal mark som inte är allmän
plats.
Sponsring i samband med kommunala investeringar är en god idé och bör kunna användas i
något större omfattning än idag. Då det är ett relativt tidskrävande arbetssätt, är
bedömningen att det lämpar sig mer för andra typer av projekt än hundrastgårdar.
Motionen anses besvarad i och med att önskat behov inarbetas i ordinarie arbete på
samhällsbyggnadskontoret i samverkan med bland andra tillväxtavdelningen.
Arbetsutskottet beslutade den 3 mars 2021, § 48 att lämna följande förslag till
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
1. Motionens två först att-satser bifalls.
2. Motionens tredje att-sats anses besvarad.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1.
2.

Motionens två första att-satser bifalls.
Motionens tredje att-sats anses besvarad.

Paragrafen är justerad
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Svar på motion om språktest vid anställning till arbeten inom kommunen
där kommunikation är viktigt - Boris Jernskiegg (SD) m fl
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD), Glenn Pettersson (SD), Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson (SD)
Otto Stryhn (SD) och Lars Olof Jaeger (SD). har till kommunfullmäktige den 2 september
2020 § 75 lämnat en motion om språktest vid anställning till arbeten inom kommunen där
kommunikation är viktigt.
Motionärerna framför att språktest ska genomföras vid anställning till arbeten inom Alingsås
kommun där kommunikation är viktigt. Motionärerna inriktar frågan framförallt till vård och
omsorg där man anser att vikten av förståelse är mest uppenbar. Motionärerna föreslår
följande:
-Att språktest genomförs vid anställning till arbeten inom kommunen där kommunikation är
viktigt.
-Att brukarnas behov är det som styr.
-Att en analys görs för att säkerställa att personal och brukare förstår varandra.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 30 september § 148 att remittera motionen till
kommunledningskontoret.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 17 februari 2021, lämnat följande yttrande:
I antagen budget för 2021-2023 kopplat till avsnittet "Konkreta åtgärder för en bättre
äldreomsorg" anges att Alingsås kommun ska: "Tillse att lämpliga språkkrav tas fram för
anställning med tillhörande möjlighet till språkutbildning". Vård- och omsorgsförvaltningen
deltar tillsammans med Göteborgsregionen (GR) i regeringens satsning Äldreomsorgslyftet.
Äldreomsorgslyftet möjliggör för anställda med tidsbegränsade och tillsvidareanställningar
inom äldreomsorgen betald utbildning på arbetstid, vilket medför en total kompetenshöjning
och en högre andel utbildade medarbetare inom förvaltningen. Alingsås kommun har
tilldelats 25 utbildningsplatser som pågår fram till december 2021.
Vård- och omsorgsförvaltningen samverkar sedan tidigare med Vård- och omsorgscollege
för relevanta utbildningar inom vård och omsorg. Under året planerar förvaltningen att
tillsammans med Vård- och omsorgscollege genomföra en utbildning för språkombud inom
vård- och äldreomsorgens verksamheter. För att se över och öka möjligheten till anställning
för personer med språksvårigheter kommer vård- och omsorgsförvaltningen under 2021
även att delta i ett projekt som handlar om att ge språkstöd via en APP med inriktning på
vårdrelaterade frågor.
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Inom GR kommer kompetensförsörjningsfrågan aktualiserats genom att ett Branschråd
Äldreomsorg skapas 2021. Alingsås kommun, vård- och omsorgsförvaltning deltar med
representanter i rådet. Syftet med branschrådet är att samla olika aktörer och perspektiv för
att arbeta långsiktigt och strategiskt med ett regionalt perspektiv, och att ta fram konkreta
förslag och metoder för att bidra till kompetensförsörjningen i äldreomsorgen i regionen. Som
exempel har branschrådet lagt fram förslag om att skapa en GR-gemensam titulatur med
utbildningskrav för baspersonal i äldreomsorgen samt utforma en GR- gemensam modell för
kompetensutveckling inom äldreomsorgen likt Yrkesresan eller motsvarande.
För att erbjudas en tillsvidareanställning inom Vård och omsorgsförvaltningen med koppling
till äldreomsorg ställer förvaltningen krav att medarbetaren har utbildning motsvarande
undersköterska. För att genomföra denna utbildning krävs kunskaper i det svenska språket
motsvarande gymnasiekompetens.
Kompetenskrav timavlönade: Kompetenskraven för timavlönade utgår ifrån verksamheternas
behov och är i vissa fall lägre än för en tillsvidareanställning. Skälet till att Alingsås kommun
har lägre kompetenskrav för timavlönade handlar om kompetensförsörjning utifrån ett både
kort och långt perspektiv. Vi står idag i en kompetensförsörjningsutmaning där vi för att klara
den dagliga bemanningen behöver timavlönade för att täcka framförallt akuta behov kopplat
till frånvaro. Genom att erbjuda timavlönade medarbetare en möjlighet att jobba inom vård,
skola och omsorg och på den vägen väcka intresse för att på sikt utbilda sig inom det
området ser vi en hantering som gynnar både verksamhet och individ. Introduktion av
timavlönade genomförs både utifrån ett generellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv
där den arbetsplatsförlagda introduktionen genomförs.
Inom ramen för särskilt uppdrag kopplat till budget 2021-2023 kommer Alingsås kommun att
tydliggöra kompetenskraven som krävs för anställning (ej timanställda) inom kommunens
olika befattningar. I de fall kompetenskraven inte överensstämmer med formell kompetens
inom språk på Vård och omsorgsförvaltningen kommer arbetsgivaren att arbeta för att
erbjuda möjlighet till språkutbildning. Utifrån erfarenheter med detta arbete kan därefter
övriga förvaltningar med liknande behov använda lösningarna. Dessa åtgärder samt
pågående aktiviteter utgör tillsammans ett paket som kommer att utveckla verksamheten och
i dagsläget ser kommunledningskontoret inte att testverktyg avseende språk är en del av
lösningen framåt.
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Arbetsutskottet har den 3 mars 2021, § 49 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen anses besvarad.
Paragrafen är justerad
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Svar på motion gällande stationsområdet - Boris Jernskiegg (SD) m fl
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD), Glenn Pettersson (SD), Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson
(SD), Otto Stryhn (SD) och Lars-Olof Jaeger (SD) lämnade till kommunfullmäktige den 2
september 2020, § 76 en motion om trygghet i stationsområdet.
Motionärerna föreslår att:
1. En bred riskanalys görs över området.
2. Stationsområdet görs säkrare genom bättre belysning.
3. Ordningsvakter hyrs in vid behov.
4. Stationsområdet får övervakning med kameror.
5. Det nya cykelgaraget får kameraövervakning.
6. Stationsområdet säkerställer handikappades behov.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 15 februari 2021, lämnat följande yttrande:
Det pågår idag två parallella arbeten med att utveckla tryggheten i Alingsås stationsområde
på kommunledningskontoret.
I det första arbetet ingår kommunledningskontoret i ett trygghetsskapande projekt, där
Västtrafik tillsammans med polisen och fyra kommuner arbetar för att skapa trygga
stationslägen. Arbetet drivs enligt Västtrafiks projektmodell STK (Samordning för Trygghet i
Kollektivtrafiken), ett systematiskt arbetssätt som bygger på kunskapsbaserad
brottsprevention. Modellen bygger i grova drag på att man först genomför en bred
kunskapsinsamling och analys, därefter tas förslag på åtgärder fram. Projektet genomförs i
dialog och samverkan med berörda aktörer och brukare.
I dagsläget befinner sig projektet i inventeringsfasen. Som nästa steg planeras en
fördjupning av den datainsamling och dialog som polisen har påbörjat. I detta arbete ingår
även fastighetsägarna på stationsområdet som Jernhusen och Västfastigheter. Denna del i
projektet bedömer kommunledningskontoret motsvara motionens önskan om en bred
riskanalys i punkt 1. När kunskapsinsamlingen är genomförd kommer förslag på åtgärder att
tas fram. Då kan åtgärder liknande punkt 2-5 i motionen bli aktuella, om analysen är att det
behövs.
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I det andra arbetet som kommunledningskontoret driver planeras för en mer övergripande
utveckling av stationsområdet. Kommunledningskontoret har nyligen inlett ett arbete som ska
resultera i en övergripande mål-och strukturbild för området. Därefter ska ett
detaljplanearbete inledas. I Alingsås kommuns budget anges att i kommande planer för
stationsområdet kommer också trygghet och säkerhet vara särskilt viktiga delar. I detta
arbete kommer även tillgänglighet att vara ett viktigt utvecklingsområde och därmed kommer
punkt 6 i motionen att hanteras.
Kommunledningskontoret instämmer i bedömningen att det finns behov av att öka tryggheten
och tillgängligheten på Alingsås station och har därför påbörjat ett arbete med detta. Att på
förhand avgöra vilka konkreta åtgärder som krävs vore dock att föregå det arbete som nu har
inletts.
Arbetsutskottet har den 3 mars 2021, § 50 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen anses besvarad.
Paragrafen är justerad
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Svar på motion gällande kameraövervakning av kommunens fastigheter Boris Jernskiegg (SD) m fl.
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD), Glenn Pettersson (SD), Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson
(SD), Otto Stryhn (SD) och Lars Olof Jaeger (SD) har till kommunfullmäktige den 22 augusti
2020, §77, i en motion yrkat att en samlad säkerhetsanalys ska göras av kommunens
samtliga fastigheter. Vidare yrkar motionärerna att kommunen ska ansöka om
kameraövervakning på skolor, fritidshem, idrottsanläggningar och kommunala fastigheter
såsom Rådhuset och kontor, samt att kommunen sätter upp kameror efter givna tillstånd.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 12 februari 2021, lämnat följande yttrande:
I kommunkoncernens ägo finns ca 166 fastigheter. De är uppdelade på tre ägare Fabs som
största ägare har ca 90 fastigheter, Alingsåshem ca 60 och Alingsås kommun 16 fastigheter.
Alla fastigheter är inte bebyggda, några fastigheter har också ett flertal byggnader.
Det finns ett behov av säkerhetsanalys för några av Alingsås kommuns fastigheter och
byggnader. De byggnader och anläggningar som avses är Gräfsnäsparken, Alingsåsparken
och toaletterna vid Stora Torget i Alingsås. För de andra fastigheterna finns det idag inget
behov av varken analys eller förstärkt skydd. För Fabs och Alingsåshems byggnader finns
det i dagsläget inte något behov av kameraövervakning enligt fastighetsägaren. Alingsåshem
svarar dock för byggnaderna och anläggningarna och fråga om verksamheternas behov är
därmed inte tillräckligt besvarad.
Vad gäller samtliga kommunala skolor, förskolor och fritidshem har säkerhetsenheten
tillsammans med lokalpolis och barn- och ungdomsförvaltningen under 2019/2020 genomfört
säkerhetsbesök. Vid dessa framkom att skolor och förskolor har gemensamma önskemål om
en säkrare arbets- och verksamhetsmiljö. Dock framkom inte att kameror skulle avhjälpa de
säkerhetsbrister som finns i skolor och förskolor. Det handlar om svårigheter att snabbt låsa
en skola, att det inte går att meddela sig mellan varandra inom skolbyggnaden, att
högtalarsystem saknas eller inte fungerar. Vid några förskolor har problem påtalats med
besökare som använder sig av de insynsskyddade innergårdarna under kvälls- och helgtid.
De genomförda besöken och de inom förvaltningen övergripande brister som upptäckts skall
hanteras och förslag på åtgärder ska läggas fram under 2021. I fråga om brister och
sårbarheter som rör enstaka skolor eller förskolor förs dialog mellan barn- och
ungdomsförvaltningen och den aktuella skolan/förskolan.
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Ett arbete har påbörjats med att se över såväl bevakning med väktare såsom befintlig
bevakning med kamera samt personlarm. Målsättning är att ha en ändamålsenlig bevakning
där säkerhetsenheten har ansvar för en kommunövergripande bild och styrning över
bevakning. Bevakningsorganisationen ska ha möjlighet att styras utifrån rådande
omständigheter och genom kontinuerlig kontakt med väktarna kan en bättre lägesbild styra
verksamheten.
Arbetet med skydd för rikets säkerhet har också startats där några känsliga verksamheter
identifierats såsom skyddsvärda utifrån säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Nästa steg i
detta blir säkerhetsskyddsanalyser för var och en av de verksamheterna. Det arbetet ska
också utmynna i en åtgärdsplan som kan komma att inrymma även kameraövervakning.
Under 2020 har också ett kommunövergripande incidentrapporteringssystem
implementerats. Där kommer säkerhetsenheten att kunna följa verksamheter och fastigheter
där brottslig verksamhet är överrepresenterad och där kameraövervakning skulle kunna vara
ett verktyg för att komma tillrätta med till exempel skadegörelse och klotter.
Det pågår därmed redan ett arbete för att se över såväl fastigheter, byggnader och
verksamheters säkerhet. Detta arbete ligger i linje med det som motionärerna har yrkat.
Arbetet sträcker sig också utanför de fastigheter som ägs av kommunkoncernen. Arbetet
bedrivs inom skilda verksamhetsområden såsom, säkerhetsskydd, skolsäkerhet,
bevakningsuppdragsupphandling, incidentrapporteringssystem, när ny verksamhet flyttar
eller startar osv. Arbetet hålls samman genom säkerhetsenheten och kommer så småningom
att utmynna i en god lägesbild över kommunen där också kommunens behov av
kameraövervakning kommer att tillgodoses. Det föreslagna arbetssättet har sin grund i ett
arbetssätt som startar i att det skyddsvärda identifieras för att i nästa steg identifiera det som
hotar det skyddsvärda. Detta för att kunna föreslå adekvata åtgärder där kameraövervakning
är en av fler tänkbara verktyg. Nuvarande arbetssätt innebär också att kommunen utöver sitt
fastighetsägaransvar också inkluderar platser där kommunen hyr lokaler av annan
fastighetsägare eller platser som är och känns otrygga.
Arbetsutskottet har den 3 mars 2021, § 51 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen anses besvarad.
Paragrafen är justerad
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Svar på motion om en extern granskning av de generella
effektiviseringskraven - Martin Lindberg (V)
Ärendebeskrivning
Martin Lindberg (V) har till kommunfullmäktige den 2 september 2020, § 74, lämnat en
motion om en extern granskning av de generella effektiviseringskraven.
Motionären föreslår följande:
Att tillsätta en kommunövergripande extern utredning av de senaste årens generella
effektiviseringar, från val av metod och bedömd besparingspotential, till uppföljning av
resultatet och utvärderingen av konsekvenserna.
Att utvärderingens resultat, på ett sätt som är lämpligt, ska ligga till grund för den kommunala
budgetprocessen.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet att lämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 september 2020, § 146, att
lämna ärendet till kommunledningskontoret för beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 1 februari 2021, lämnat följande yttrande:
Kommunens verksamheter och åtaganden påverkas i hög grad av demografiska
förändringar. Med en högre andel yngre och äldre ökar behovet av välfärdsverksamheter.
Även SKR identifierar utmaningar för kommunsektorn eftersom bemanning och finansiering
inte möter det ökade välfärdsbehovet.
En indikator på välfärdsbehoven är försörjningsbördan som visar på relationen mellan antalet
personer som behöver försörjas och antalet personer som kan bidra till deras försörjning.
Detta definieras tydligare genom att uttrycka det som antalet extra personer en person i
yrkesverksam ålder behöver försörja utöver sig själv. Prognostiserad försörjningsbörda enligt
Alingsås kommuns befolkningsprognos visar på att en person i arbetsför ålder behöver
försörja 0,87 extra personer år 2020 i Alingsås. De ungas (0-19 år) andel uppgår till 0,45
extra personer och de äldres (65+) andel uppgår till 0,42 extra personer. För riket uppgår
prognosen för motsvarande år till 0,77 extra personer. Detta innebär att en person i
yrkesverksam ålder i Alingsås behöver försörja fler i icke yrkesverksam ålder jämfört med
riket. Till år 2029 bedöms försörjningsbördan i Alingsås öka till 0,89 jämfört med 0,80 för
riket.
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Det är den yrkesverksamma delen av befolkningen som står för såväl finansiering som
bemanning av kommunernas verksamheter. En större andel yngre och äldre ökar behovet av
välfärdstjänster som äldreomsorg samt förskola, grundskola och gymnasieskola. SKR har
under en längre tid angett dessa utmaningar som kommunerna står inför, vilket framgår av
publicerade ekonomirapporter. I rapporten från oktober 2019 anges att kommunerna går in
ett allt svårare finansiellt läge och därtill anges att kommunerna arbetar med effektiviseringsoch besparingsplaner för att nå balans till kommande budget- och planeringsår. I SKR:s
rapport från oktober 2020 anges att det mesta talar för att bemanningen inte kommer kunna
öka i motsvarande takt som välfärdsbehoven.

Kommunernas budgetförutsättningar försvåras ytterligare av andra faktorer. Bland dessa
anges högre investeringsnivåer. För Alingsås kommun är budgeterade investeringsnivåer
kommande år mycket höga i förhållande till föregående år. Detta ställer krav på god finansiell
planering över hela kommunkoncernen. Med kännedom om det som anges ovan krävs
omställning i verksamheterna och effektiviseringar som ger effekter på både kort och lång
sikt. SKR lyfter upp möjligheter som följer av ny teknik och digitalisering, vilket anges i de
ekonomirapporter som det hänvisas till ovan. Vidare anges att kommuner behöver arbeta
med effektiviseringar med direkta effekter samtidigt som det måste fortsätta långsiktigt.
Med kännedom om ökad efterfrågan på kommunens verksamheter och begränsade resurser
behöver verksamheter anpassas och organiseras effektivt med nya arbetssätt samt ny
teknik. För att klara utvecklingen där behoven ökar i en snabbare takt än resurserna
förutsätts effektiva verksamheter och god finansiell resursanvändning.
En utveckling där kommunens kostnader ökar i en snabbare takt än skatter och bidrag
innebär att kommunens ekonomi urholkas. Under 2019 infördes en ny
resursfördelningsmodell som tar höjd för volym- och kostnadsförändringar. Därtill säkerställer
modellen att kostnaderna inte ökar i en snabbare takt i förhållande till skatter och bidrag
eftersom uppräkningen begränsas. Kommunledningskontoret bedömer att nämnderna aktivt
behöver arbeta med anpassningar för att möta begränsade uppräkningar. I samband med
bland annat presidiedialoger följer kommunstyrelsen upp nämndernas arbete, vilket sker
inom ramen för uppsiktsplikten. Relevanta resultat i verksamheterna följs upp enligt
uppsiktplikten och alla nämnder ansvarar för att hålla en god kvalitet i verksamheten. Därtill
beslutar kommunfullmäktige årligen om både verksamhetsmål och ekonomiska ramar i
samband med budgetbeslut.
Mot bakgrund av de ovan angivna budget- och planeringsprocesserna samt det redovisade
behovet av generella effektiviseringar i kommunens verksamheter förefaller behovet av en
extern utredning inte vara nödvändig.
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Arbetsutskottet beslutade den 3 mars 2021, § 52 att lämna följande förslag till
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Lindberg (V) föreslår att motionen bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Martin Lindbergs ändringsförslag mot kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag
till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen avslås.
Paragrafen är justerad
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Komplettering till ägardirektiv för fastighetskoncernen
Ärendebeskrivning
Förslaget till övergripande finansieringsprinciper och strategiska ställningstaganden föreslås
komplettera nuvarande ägardirektiv för Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB, AB
Alingsåshem samt Fabs AB.
Förslaget innebär fyra huvudprinciper:
Lånetaket fastställs till 4,0 Mdkr men att det behövs en tillfällig höjning av lånetaket för att
möjliggöra kommande investeringar och försäljningar på ett ekonomiskt hållbart sätt. Det
tillfälliga lånetaket hanteras som ett separat ärende.
Strategisk och socialt hållbar avyttring är en naturlig del av AB Alingsåshems
samhällsbyggande uppdrag och ska även syfta till att finansiera kommande investeringar i
bostadsbolaget.
De verksamhetslokaler där kommunen avser bedriva verksamhet i över en lång tidsperiod är
strategiska och ska som huvudregel ägas av fastighetskoncernen.
Vid planering och försäljning av mark som ägs av kommunen ska det göras en avvägning om
kommunen ska ställa särskilda krav som bidrar till lokalförsörjningen. Exempelvis krav på
uppförande av ett antal bostäder med särskild service, samt viss andel hyresrätter.
Med tanke på nuvarande finansiella situation kan det tillfälligt behöva göras avsteg från
dessa huvudprinciper. Detta beskrivs mer utförligt i bilaga ” Övergripande
finansieringsprinciper och strategiska ställningstaganden”.
Målsättningen är att dessa finansieringsprinciper och strategiska ställningstaganden ska
ligga till grund för fastighetskoncernens arbete under överskådlig framtid och därför har en så
stor politisk enighet som möjligt eftersträvats.
Arbetsutskottet har den 3 mars 2021, § 54 behandlat ärendet och lämnat följande förslag till
kommunstyrelsen för beslut:
Nuvarande ägardirektiv för Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB, AB Alingsåshem samt
Fabs AB kompletteras med bilagan ”Övergripande finansieringsprinciper och strategiska
ställningstaganden”.
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Förslag till beslut på sammanträdet

Lady France Mulumba (KD) och Martin Lindberg (V) föreslår att ärendet avslås.
Daniel Filipsson (M), Simon Waern (S), Karl-Johan Karlsson (C) och
Jens Christian Berlin (L) föreslår att arbetsutskottets förslag bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar
att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Nuvarande ägardirektiv för Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB, AB Alingsåshem samt
Fabs AB kompletteras med bilagan ”Övergripande finansieringsprinciper och strategiska
ställningstaganden”.
Reservation
Lady France Mulumba (KD) och Martin Lindberg (V) reserverar sig till förmån för egna
förslag.
Expedieras till
Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB, AB Alingsåshem och Fabs AB, Klk-kansli
författningssamling
Paragrafen är justerad
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Årlig rapportering säkerhetsorganisation 2020
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun har en säkerhetspolicy antagen av kommunfullmäktige den 30 oktober
2019. Till policyn har riktlinjer och organisation antagits av kommunstyrelsen den 14 oktober
2019. Av riktlinjerna framgår att det för vart år ska sammanställas en rapport till
kommunstyrelsen. Eventuella revideringar av policy och riktlinjer ska göras vid samma
informationstillfälle.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 25 februari 2021 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit fram en sammanställning av insatser av det arbete som
har gjorts inom kommunens säkerhetsorganisation under 2020.
Inför 2021 finns inget behov av revideringar av policy och riktlinjer.
Arbetsutskottet har den 3 mars 2021, § 55 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Årlig rapportering av säkerhetsorganisation 2020 godkänns.
Expedieras till
Samtliga förvaltningar, bolagen och räddningstjänstförbundet
Paragrafen är justerad
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Årlig rapportering visselblåsarärenden 2020
Ärendebeskrivning
I Riktlinjer för visselblåsarfunktionen i Alingsås kommun, antagen 14 oktober 2019, anges att
en årlig återrapportering av årets inkomna anmälningar ska ske till kommunstyrelsen.
Rapporteringen ska ge de förtroendevalda möjlighet till insyn i funktionen samt hur
organisation och utredningsfunktion har fungerat under det gångna året. Ärendena ska
återrapporteras i anonymiserad form.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 24 februari 2021 lämnat följande yttrande:
Sammanfattningsvis har visselblåsarfunktionen i Alingsås kommun fungerat väl under sitt
första år i kraft. De inkomna anmälningarna har utretts och avslutats, förutom en utredning
som fortfarande pågår. Funktionen bedöms synlig och strukturen för att lämna och utreda
anmälningar välfungerande. För att underlätta ytterligare bör handläggningsrutiner för
funktionen tas fram samt riktlinjerna för funktionen revideras så att det är möjligt för två
handläggare att öppna inkomna anmälningar under semesterperioder eller sjukfrånvaro.
Rapport visselblåsarfunktionen 2020 (inkl. 2019) bifogas.
Arbetsutskottet har den 3 mars 2021, § 56 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
1. Rapport visselblåsarfunktionen 2020 (inkl. 2019) godkänns.
2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram handläggningsrutiner för
visselblåsarfunktionen.
3. Riktlinjer för visselblåsarfunktionen i Alingsås kommun revideras så att två handläggare
gemensamt kan öppna anmälningar under semesterperioder eller sjukfrånvaro.
Expedieras till
Stabschef, säkerhetsenheten, kommunjurist
Paragrafen är justerad
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Riktlinjer för tjänsteresor Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 9 mars 2020, § 26 att ge kommunledningskontoret i
uppdrag att revidera föreskrifter för tjänsteresor. Alingsås kommuns nuvarande föreskrifter
för tjänsteresor antogs av kommunstyrelsen 2012 och är i behov av revidering. Utifrån Policy
för styrande dokument ändras titeln på dokumentet från föreskrift till riktlinje.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 15 februari 2021 lämnat följande yttrande:
Styrdokument som reglerar kommunens tjänsteresor kan bidra till ekonomiska besparingar,
miljö- och klimatvinster, bättre folkhälsa och ökad trafiksäkerhet, samt till att skapa lika
förutsättningar för kommunens medarbetare vid resor i tjänsten.
Efter kommunstyrelsens beslut att föreskrifterna för kommunens tjänsteresor skulle revideras
har en arbetsgrupp arbetat fram ett förslag på riktlinjer som har varit ute på
tjänstemannaremiss i samtliga förvaltningar.
Alingsås nya riktlinjer för tjänsteresor styr kommunens resor i tjänsten. Riktlinjerna har som
syfte att främja ett resande som är:
·
·
·

klimatsmart
resurseffektivt
trafiksäkert

Riktlinjerna riktar sig till samtliga anställda och förtroendevalda i Alingsås kommun och
omfattar alla resor i tjänsten bortsett från de som görs med tung lastbil eller arbetsfordon.
Riktlinjerna omfattar inte resande mellan hemmet och arbetsplatsen, bortsett från de fall
sträckan utgör en del av tjänsteresan.
Riktlinje för tjänsteresor uppmanar anställda och förtroendevalda till att överväga om
tjänsteresan är nödvändig. Då resa är befogad ska samåkning eftersträvas och färdsätt
väljas enligt en särskild prioriteringsordning som återfinns i riktlinjen. I den nya riktlinjen
anges att privat bil endast får användas för resor i tjänsteutövningen om kommunens egna
poolbilar eller enhetsknutna fordon inte finns tillgängliga. Särskilda skäl kan dock föreligga
som kan tillåta den anställde eller förtroendevalde att frångå prioriteringsordningen.
Riktlinjen omfattar inte elevers och brukares resor i verksamheten, men fungerar som
vägledning för prioritering vid val av färdsätt för resor i verksamheten.
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Arbetsutskottet har den 3 mars 2021, § 57 behandlat ärendet och lämnat följande förslag till
kommunstyrelsen för beslut: Riktlinje gällande tjänsteresor för anställda och förtroendevalda i
Alingsås kommun antas.
Förslag till beslut på sammanträdet
Boris Jernskiegg (SD) föreslår följande tillägg i punkt 3.4:
Alla flygresor skall attesteras av kommundirektören. Kommundirektören ansvarar för att syfte
och mål med utförda flygresor redovisas till kommunstyrelsen minst en gång per år.
Glenn Pettersson (SD) föreslår att Boris Jernskieggs tilläggsförslag bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Boris Jernskiegss m fl
tilläggsförslag.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Riktlinje gällande tjänsteresor för anställda och förtroendevalda i Alingsås kommun antas.
Reservation
Boris Jernskiegg (SD) och Glenn Pettersson (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Expedieras till
Samtliga förvaltningar
Paragrafen är justerad
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Riktlinjer och organisationsstruktur för strategisk lokalförsörjning
Ärendebeskrivning
I Alingsås kommuns flerårsstrategi 2019-2022 som antogs av kommunfullmäktige den 12
december 2018, § 22 fick kommunstyrelsen i uppdrag att förbättra kommunens strategiska
lokalplanering.
Kommunstyrelsen arbetsutskott behandlade ärendet den 2 december 2021, § 185 och
beslutade att återremittera kommunledningskontorets förslag till riktlinjer och
organisationsstruktur för strategisk lokalförsörjning för ytterligare beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 15 februari 2021 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har gjort ett antal förtydliganden i det framtagna förslaget. Fortsatt
dialog har förts med Alingsåshem om gränsdragningar. För det fortsatta arbetet är det nu
mycket viktigt att starta upp arbetet utifrån en fastslagen struktur.
Lokalkostnader utgör den näst största kostnadsposten i kommunen och det är därför av
största vikt att kommunen har en välfungerande lokalförsörjningsprocess på både kort och
långsikt som möter de framtida behoven. Under 2019 och 2020 har kommunledningskontoret
arbetat med att klargöra roller och ansvar mellan Alingsås kommun och Alingsåshem. Det
finns nu ett förslag till en organisationsstruktur för strategisk lokalförsörjning som ska
klargöra roller och ansvar mellan förvaltningar, kommunledningskontor och Alingsåshem. I
lokalförsörjningsprocessen framgår vilken verksamhet som är ansvarig för respektive del och
i vilken instans besluts ska fattas.
Riktlinjer och organisationsstruktur för strategisk lokalförsörjning syftar till att konkretisera
beslutsförfarande, processer och organisation för kommunens lokalförsörjning. För att de
kommunala verksamheterna lokalbehov ska kunna tillgodoses tillfredställande måste
förvaltningarnas lokalbehov lyftas in tidigt i den strategisk samhällsplaneringen. Genom att
tydliggöra roller och arbetsprocesser kan arbetet effektiviseras. Strategisk lokalförsörjning
handlar om att på både kort och lång sikt ha balans mellan tillgång och efterfrågan på
lokaler. Riktlinjer och organisationsstruktur för strategisk lokalförsörjning ska bidra till att
säkerställa att kommunen har rätt typ av lokaler, med rätt placering, till rätt kostnad och som
färdigställts i rätt tid.
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Arbetsutskottet har den 3 mars 2021, § 58 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Riktlinjer och organisationsstruktur för strategis lokalförsörjning antas.

Anteckning
Simon Waern (S), Pär-Göran Björkman (S), Anita Hedén Unosson (S) och Irene Jonsson (S)
lämnar följande protokollsanteckning:
Det har länge funnits uppenbara brister i hur kommunens strategiska lokalplanering fungerar.
Dålig koordinering och styrning tillsammans med en oklar ansvarsfördelning har lett till både
lamslående ovisshet och onödiga fördyrningar. Skattebetalarnas pengar har i praktiken inte
använts på ett fullt ut ändamålsenligt sätt.
Socialdemokraterna ser därför positivt på föreliggande förslag som syftar till att klargöra
roller, ansvar och arbetsprocessen för kommunens lokalförsörjning. Sammantaget är
förslaget ett steg i rätt riktning. Vi förespråkar emellertid ett ännu större omtag för att
säkerställa en så effektiv lokalplanering som möjligt. Vi vill se en fullt ut centraliserad
lokalplanering, ställd under kommunstyrelsen, med en samlad lokalplaneringsenhet på
kommunledningskontoret. Lokalkostnader utgör den näst största kostnadsposten för
kommunen. Det vore därför rimligt att låta kommunstyrelsen ansvara för
lokalförsörjningsprocessen i sin helhet.
Expedieras till
Samtliga nämnder, AB Alingsåshem
Paragrafen är justerad
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Svar på remiss angående samordningsuppdag till Göteborgsregionen
rörande kulturfrågor
Ärendebeskrivning
Göteborgsregionen (GR) beslutade den 27 november 2020, § 220 att remittera utredning om
eventuellt samordningsuppdrag rörande kulturfrågor till samtliga medlemskommuner. Efter
att medlemskommunerna och den politiska arbetsgruppen för översyn av GR:s politiska
organisation har hanterat remissen återkommer den till förbundsstyrelsen för
ställningstagande. Remissen ska besvaras senast den 1 april 2021.
Kulturfrågorna är på många sätt sammanvävda med andra sakområden där GR har ett
samordningsansvar. Inom GR finns redan i dag samverkan inom kulturområdet genom ett
nätverk initierat av kultur- och fritidscheferna i GR. Samverkan finansieras av Västra
Götalandsregionen (VGR) och kommunerna i GR, där Stenungsunds kommun har ett
värdskap för nätverkets samordning. Utredningen föreslår nu ett uppdrag med strategiskt
utvecklingsarbete där medlemskommunerna samverkar med de övriga kommunalförbunden
samt VGR. Förslaget innebär att kultur- och fritidschefsnätverket införlivas i GR:s
organisation och att samordningen hanteras av GR i stället för av Stenungsunds kommun.
Beredning
Arbetsutskottet beslutade den 3 mars 2021, § 59 att återremittera ärendet.
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 8 mars 2021 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:

Kultur- och utbildningsförvaltningen har yttrat sig över remissen den 3 februari 2021, och ser
positivt på samordningsuppdraget. Att strategiskt utveckla samverkan mellan kommuner, GR
och VGR för att hantera kulturfrågor tillsammans med övriga politikområden ger mervärden
och synergieffekter, men även nödvändig utveckling. I arbetet blir det viktigt att samla de
resurser som redan finns och undvika att bygga nya organisationer. Särskilt bör ansvar,
befogenheter och uppdrag för de representanter som ingår i de olika nätverken ses över,
eftersom roller och funktioner kan se olika ut i olika kommuner.
Sammantaget ser kultur- och utbildningsförvaltningen att uppdraget kommer att stärka
arbetet utifrån Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020-2023, samt öka
möjligheter till strategisk samverkan, kunskapsutbyte och utveckling.
Kommunledningskontoret anser att det bör säkerställas att det föreslagna
samordningsuppdraget inte medför ett utökat uppdrag för eller fler organisatoriska lager inom
det befintliga kultur- och fritidschefsnätverket. Det finns en risk att det uppstår dubbla nätverk
inom såväl VGR och GR, vilket bör motverkas. Kommunledningskontoret anser därmed i
likhet med kultur- och utbildningsförvaltningen att ansvar, befogenheter och uppdrag noga
bör ses över. Vidare anser kommunledningskontoret att det är av stor vikt att det föreslagna
samordningsuppdraget inte medför tillsättandet av ytterligare tjänster inom GR.
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Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Kommunledningskontorets yttrande den 4 mars 2021 antas som kommunstyrelsens eget och
skickas som remissvar till Göteborgsregionen (GR).
Förslag till beslut på sammanträdet

Jens Christian Berlin (L) och Pär-Göran Björkman (S) föreslår att kommunledningskontorets
förslag bifalls.

Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunledningskontorets yttrande den 4 mars 2021 antas som kommunstyrelsens eget och
skickas som remissvar till Göteborgsregionen (GR).

Deltar ej i beslut
Boris Jernskiegg (SD) och Glenn Pettersson (SD) deltar inte i handläggning och beslut av
ärendet.
Expedieras till
GR
Paragrafen är justerad
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§ 39 2021.085 KS

Förslag till samrådsunderlag inför budget för GR 2022
Ärendebeskrivning
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) översänder förslag till samrådsunderlag inför
budget 2022 för GR med hemställan om synpunkter. Enligt förbundsstyrelsens beslut 202011-27, § 221, har förslaget om att reducera årsavgiften från 75,52 kronor per invånare till
72,64 per invånare från och med verksamhetsåret 2022 arbetats in i föreliggande rambudget
inför 2022 för att beredas i medlemskommunernas samråd under våren 2021.
Förbundsdirektören fick även i uppdrag att utreda en eventuell frysning av årsavgiften till och
med år 2023, vilket kommunerna eventuellt har att ta ställning till först inför rambudget 2023.
Enligt förbundsordningen ska förbundsstyrelsen bereda medlemskommunerna tillfälle att
yttra sig över ett samrådsunderlag avseende budget för nästkommande år.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 februari 2021 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret ser inga behov av att yttra sig över samrådsunderlaget inför
budget för GR år 2022.
Årsavgiften till GR beräknas som kronor per kommuninvånare. Årsavgiften per invånare
föreslås minska. Kommunledningskontoret anser att Göteborgsregionens kommunalförbunds
(GR) förslag till budget 2022 ska godkännas.
Arbetsutskottet har den 3 mars 2021, § 60 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) förslag till budget 2022 godkänns.

Deltar ej i beslut
Boris Jernskiegg (SD) och Glenn Pettersson (SD) deltar inte i handläggning och beslut av
ärendet.
Expedieras till
GR
Paragrafen är justerad
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§ 40 2021.032 KS

Ansökan från Mjörns Ångbåtsförening om investeringsbidrag till
Ångmaskinsverkstaden
Ärendebeskrivning
Mjörns Ångbåtsförening har inkommit med en ansökan om investeringsbidrag till en ny
verkstad på Ångbåtsvarvet. Projektets beräknade kostnader uppgår till cirka 1,4 mnkr och
ansökan om investeringsbidrag uppgår till 0,6 mnkr.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 februari 2021 lämnat följande yttrande:

Ansökan har behandlats enligt gällande riktlinjer för investeringsbidrag. Enligt riktlinjerna
framgår att investeringsstöd kan sökas för nybyggnad, tillbyggnad och renovering av
anläggning och till verksamhetsmaterial med större inköpsvärde. Vidare syftar bidraget till att
ge en grundtrygghet för verksamhet i den anläggning föreningen hyr eller äger. Därtill ska
anläggningen vara belägen i Alingsås kommun. Kommunens insats i förhållande till den
totala investeringen bör inte överstiga 50 procent.
Alingsås kommuns budget 2021-2023 anger att kommunen ska skapa goda förutsättningar
för föreningar, enskilda och företag att verka inom idrotts- och fritidsområdet. Kommunen ska
också medverka till att nya idrottsanläggningar kommer till och ge bra stöd till idrott och
föreningsliv.
I ansökan om investeringsbidrag anges att föreningens syfte är att bevara en gammal
tradition, att bedriva ångbåtstrafik på sjön Mjörn samt bevara kulturhistoriskt intressanta
föremål. Föreningen äger ångfartyget Herbert och flertalet andra båtar. En del av dessa är
renoverade och andra är framtida projekt. Ytterligare beskrivning av föreningens verksamhet
och projekt framgår av underlag till ärendet. Vidare anges i ansökan att nuvarande verkstad
är för trång och därför behöver det byggas en ny större på ångbåtsvarvet. Detta för att skapa
förutsättningar för att fortsätta vara en attraktiv förening och kunna fortsätta bedriva och
utveckla verksamheten för barn, ungdomar och vuxna.
Föreningens tidsplan för byggnation är att påbörja arbetet i början av augusti 2021 och få det
färdigställt till 2023. Kommunledningskontoret har varit i kontakt med föreningen som anger
att arbete med ansökan om bygglov påbörjas i februari 2021.
Budget och kostnadsberäkning för projektet uppgår till 1,4 mnkr. Som underlag till ansökan
har föreningen lämnat en finansieringsplan. Av denna plan framgår att medel söks av
Alingsås kommun (0,6 mnkr) och flertalet andra aktörer. Tre har redan beviljat medel för
detta. Kommunledningskontoret har informerats om att föreningen under januari har skickat
fler ansökningar till några av de organisationer som anges i ansökan. Alingsås del om 0,6
mnkr understiger 50 procent av de beräknade kostnaderna för projektet. Innan arbetet kan
påbörjas behöver finansiering och bygglovsprocessen vara klar.
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KS § 40, forts
Kommunledningskontoret bedömer att ett beviljande av inkommen ansökan ligger i linje med
viljeriktningen i kommunens budget 2021-2023.
Arbetsutskottet har den 3 mars 2021, § 61 behandlat ärendet.
Förslag till beslut på sammanträdet

Boris Jernskiegg (SD), Pär-Göran Björkman (S) och Lady France Mulumba (KD) föreslår att
arbetsutskottets förslag bifalls.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:

Mjörns Ångbåtsförening beviljas ett investeringsbidrag om maximalt 0,6 mnkr.
Expedieras till
Mjörns Ångbåtsförening
Paragrafen är justerad
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§ 41 2021.109 KS

Instruktioner till kommunens ombud vid årsstämma 2021 för AB
Alingsås Rådhus
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att utfärda instruktioner till kommunens ombud på ordinarie
årsstämma den 24 mars 2021 i AB Alingsås Rådhus.
Följande instruktioner bör ges till ombudet på ordinarie årsstämma i
AB Alingsås Rådhus:
Under förutsättning av en ren revisionsrapport och att revisionspromemorian inte innehåller
väsentliga anmärkningar:
Koncernredovisningen fastställs.
Upprättad resultaträkning och balansräkning för AB Alingsås Rådhus fastställs.
Vinsten balanseras enligt upprättat förslag.
Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet.
Styrelsen
Följande arvoden skall gälla från och med den 1 januari 2021:
Styrelseledamot i AB Alingsås Rådhus, som inte är kommunalråd, erhåller 664 kr
månadsarvode.
Revisorer i AB Alingsås Rådhus, vald av stämman, erhåller ersättning efter fakturering.
Lekmannarevisorer i AB Alingsås Rådhus erhåller ett månadsarvode på 332 kr.
Revisorssuppleant erhåller ett månadsarvode på 133 kr.
Till detta tillkommer sammanträdesersättning för styrelseledamot som inte är kommunalråd
samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt de regler som gäller för kommunens
förtroendevalda.
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KS § 41, forts
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen ger ovanstående instruktioner till kommunens ombud vid ordinarie
årsstämma 2021 för AB Alingsås Rådhus.
Expedieras till
Kommunens ombud
Paragrafen är justerad
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§ 42 2021.103 KS

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott Björn Wallin Salthammer (S)
Ärendebeskrivning

Björn Wallin Salthammer (S) har i skrivelse den 1 mars 2021 avsagt sig uppdraget som
ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Avsägelsen beviljas.
Expedieras till
B. Wallin Salthammer, Klk-kansli, Klk-lön via e-tjänsten
Paragrafen är justerad
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§ 43 2021.104 KS

Val av ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott med personlig
ersättare efter Björn Wallin Salthammer (S)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen utsåg den 14 januari 2019, § 7 ledamöter och personliga ersättare
i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) för perioden fram till och med den 31
december 2022.

Björn Wallin Salthammer (S) utsågs till ledamot i KSAU med Pär-Göran Björkman (S) som
personlig ersättare.

Björn Wallin Salthammer (S) har i skrivelse den 1 mars 2021 avsagt sig sitt uppdrag
som ledamot i KSAU, kommunstyrelsen har att utse ny ledamot efter Björn Wallin
Salthammer samt personlig ersättare.

Beslut
Kommunstyrelsens beslut:

1. Pär-Göran Björkman (S) utses till ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott.
2. Camilla Stensson (S) utses till personlig ersättare för Pär-Göran Björkman (S) i
kommunstyrelsens arbetsutskott
för tiden fram till och med den 31 december 2022.
Expedieras till
Utsedda, Klk-lön, Klk-kansli
Paragrafen är justerad
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§ 44 2021.105 KS

Meddelande om ny ledamot i krisledningsnämnden efter Björn Wallin
Salthammer (S), Pär-Göran Björkman (S)
Ärendebeskrivning
Krisledningsnämndens ledamöter utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskotts 7 ordinarie
ledamöter.
Kommunstyrelsen har i eget ärende vid dagens sammanträde utsett Pär-Göran Björkman (S)
till ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, efter Björn Wallin Salthammer (S), i och
med det beslutet meddelas att Pär-Göran Björkman (S) även är ny ledamot i
krisledningsnämnden.
Krisledningsnämndens ledamöter består därmed för tiden fram till och med den 31 december
2022 av:
Daniel Filipsson (M), ordförande
Simon Waern (S), vice ordförande
Anita Hedén Unosson (S)
Pär-Göran Björkman (S)
Karl-Johan Karlsson (C)
Jens Christian Berlin (L)
Boris Jernskiegg (SD)
Expedieras till
Klk-Säkerhetschefen, Klk-kansli, Klk-lön via e-tjänsten
Paragrafen är justerad
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§45
Redovisning av delegeringsbeslut
Delegationsbeslut


2021.060 KS-001
Delegationsbeslut kommunjurist - Enligt punkt 1.7 Avslag på begäran
om utlämnande av allmän handling



2021.001 KS-003
Delegationsbeslut kommundirektören - Enligt punkt 3.8 Beslut om
attesträttigheter, uppdatering av attestlista för kommunledningskontoret



2021.062 KS-001
Delegationsbeslut kommunstyrelsens ordförande - Enligt punkt 1.1
Beslut i ärenden av brådskande karaktär, lunch för avhämtning distansstuderande
gymnasieelever



2021.003 KS-001
Delegationsbeslut ekonomichef - Enligt punkt 3.3 Upptagande av nya
lån och omplacering av befintliga lån



2021.001 KS-005
Delegationsbeslut kommundirektören - Enligt punkt 3.8 Beslut om
attesträttigheter, uppdatering av attestlista för kommunledningskontoret

Paragrafen är justerad
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§ 46

Meddelanden
Beslutsunderlag
 Månadsrapport februari - Finansrapport Alingsås Kommunkoncern
 Månadsrapport februari - överlikvid
 Månadsrapport februari - beloppsgränser och saldon
Paragrafen är justerad
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