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§ 106
§ 107
§ 108
§ 109
§ 110
§ 111
§ 112
§ 113
§ 114
§ 115
§ 116

Information och överläggningar
Budget 2022 och ramar 2023 - 2024 för Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund
Svar på motion om framtagande av en kommunal markstrategi - Simon
Waern (S) och Anders Sandberg (S)
Uppdatering av grafiska profilen
Medfinansieringsavtal planskildhet vid Krangatan
Ansökan om investeringsbidrag från Holmalunds IF till projekt Mötesplats
Holmalyckan
Månadsuppföljning 2021 för kommunstyrelsen
Månadsuppföljning 2021 för Alingsås kommun
Val av ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Karl-Johan
Karlsson (C) från och med den 1 augusti 2021, Annika Qarlsson (C),
personlig ersättare Susanna Nerell (C)
Meddelande om ny ledamot i krisledningsnämnden efter Karl-Johan Karlsson
(C) från och med den 1 augusti 2021
Redovisning av delegeringsbeslut
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§ 106

Information och överläggningar
A/ Uppdatering av grafisk profil
B/ Kommundirektörens information
-Mjörnstranden
-rekryteringsprocess ny förvaltningschef kultur- och utbildning
-förvaltningsledningar under sommaren
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§ 107 2021.238 KS

Budget 2022 och ramar 2023 - 2024 för Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund
Ärendebeskrivning
Direktionen beslutade den 9 april 2021, § 7, att godkänna budget 2022 och ramar 2023–
2024 för förbundet.
Därefter beslutade direktionen den 28 maj 2021, § 12, om en reviderad investeringsplan för
2022. Revideringen blev aktuell efter avslutad upphandling av fordon som innebar att tidigare
beslutade investeringsmedel om 5,0 mnkr för fordon justerades till 5,7 mnkr.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 1 juni 2021 lämnat följande yttrande:
Förbundet har vid framtagande av budget och ramar utgått från 100 procent av prisindex för
kommunal verksamhet (PKV). Detta motsvarar en uppräkning om 1,9 procent år 2022 och
2,3 procent för år 2023 och år 2024. Utöver uppräkning med PKV har ramar justerats för
hyreshöjning som följer med den nya räddningstjänststationen.

Reviderad investeringsbudget framgår av underlag till ärendet. Den resultateffekt som följer
av den reviderade investeringsbudgeten ryms inom föreslagen budget 2022 med ramar
2023–2024. Likviditetseffekten kan också hanteras utan ökad upplåning.
Alingsås kommuns del av det samlade medlemsbidraget uppgår till 45 615 tkr år 2022,
49 953 tkr år 2023 och 52 198 tkr år 2024. Alingsås kommuns del av medlemsbidraget
uppgår till 77,69 procent.
Arbetsutskottet har den 16 juni 2021, § 124 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:

Budget 2022 och ramar 2023–2024 för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
godkänns.

Utdragsbestyrkande
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§ 108 2020.319 KS

Svar på motion om framtagande av en kommunal markstrategi - Simon
Waern (S) och Anders Sandberg (S)
Ärendebeskrivning
Simon Waern (S) och Anders Sandberg (S) har till kommunfullmäktige den 2
september 2020, § 71 lämnat en motion om att ta fram en kommunal markstrategi för
Alingsås kommun.
I motionen framförs bland annat följande. En kommunal markstrategi ska fastställa vilka
grundläggande principer och riktlinjer som ska gälla för att långsiktigt säkerställa erforderlig
mark för samhällets expansion och för att skapa en tydlighet i förvaltningen av kommunens
mark. Strategin ska fungera som ett underlag för att möjliggöra köp och byte av mark för
stadens framtida tillväxt, på både kort och lång sikt. Tidshorisonten för markstrategin bör
vara minst 50 år.
Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en
markstrategi för Alingsås kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 september 2020, 149 § att remittera
motionen till kommunledningskontoret för beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 31 maj 2021 lämnat följande yttrande:

Kommunledningskontoret instämmer i motionärernas bedömning att det kommunala
markinnehavet utgör en viktig förutsättning för att kunna styra kommunens långsiktiga
stadsutveckling. En aktiv markpolitik säkerställer att utvecklingen kan genomföras i enlighet
med översiktsplanens intentioner och ger kommunen större handlingsutrymme utveckla
staden på ett medvetet sätt.
En markstrategi ska redogöra för vilka strategier som gäller för kommunens markförsörjning
på lång sikt. Strategin ska underlätta och effektivisera beslutsgången i förvärvsprocessen
och bör därför innehålla grundläggande principer och inriktning för köp och försäljning av
mark. Det bedöms ändamålsenligt att en sådan strategi omfattar en tidshorisont på minst 50
år.

Utdragsbestyrkande
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KS § 108, forts
I kommunstyrelsens budget 2021-2023 finns ett utpekat uppdrag att fram en markstrategi för
att bland annat tillgodose framtida behov av företagsetablering. Uppdraget är således
omhändertaget och arbetet är påbörjat.
Arbetsutskottet har den 16 juni 2021, § 125 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen anses besvarad.

Utdragsbestyrkande
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§ 109 2021.330 KS

Uppdatering av grafiska profilen
Ärendebeskrivning
Alingsås kommuns grafiska profil har sett likadan ut sedan många år. Senast politiskt
beslutade manual är från början av 2000-talet, en uppdatering som inte fastslogs politiskt
gjordes 2013.
Den befintliga grafiska profilen börjar bli omodern och uppfyller inte dagens behov, när det
gäller exempelvis digitala kanaler och tillgänglighet. Kommunikationsenheten har därför tagit
fram ett förslag till uppdatering av den grafiska profilen för Alingsås kommun.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 31 maj 2021 lämnat följande yttrande:

Syftet med uppdateringen är att den grafiska profilen ska vara modern, tidsenlig, tydlig och
konsekvent. Den ska uppfylla de krav som finns idag när det gäller tillgänglighet i form av
kontrast och läsbarhet. Den ska vara enkelt applicerbar även i digitala kanaler och inte bara
på trycksaker. Alingsås kommun ska framstå som en sammanhållen organisation för
mottagaren oavsett förvaltning, verksamhet eller ämnesområde.
Sammanfattningsvis innebär förslaget till uppdatering följande:
Alingsås kommuns logotyp ändras inte
Det görs en renodling av typsnittsuppsättningen, inga nya typsnitt adderas.
Färgpaletten uppdateras, skalas ner och anpassas för att möta tillgänglighetskraven i fråga
om kontrast.
De grafiska element/ikoner i form av kaffekoppar, cyklar, ankor etc. som tidigare funnits tas
bort.
Eftersom det rör sig om en uppdatering och inte en helt ny grafisk profil kommer det inte att
uppstå något behov av att byta ut skyltar och liknande, eventuella ändringar kan istället
göras löpande.
I samband med en uppdatering av den grafiska profilen planeras även en introduktion av nya
mallar i Office-programmen, där kommunens tjänstepersoner enkelt kan skapa korrekta
dokument och rapporter med ett professionellt utseende som följer gällande
tillgänglighetskrav.

Utdragsbestyrkande
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KS § 109, forts

Observera att det sedan tidigare finns en grafisk profil för Alingsås platsvarumärke.
Distinktionen mellan de grafiska profilerna för platsen och organisationen Alingsås kommun
förklaras i bilagan, Alingsås kommuns grafiska profil 2021.
Arbetsutskottet har den 16 juni 2021, § 126 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:

Alingsås kommuns grafiska profil 2021 antas.
Expedieras till
samtliga förvaltningar

Utdragsbestyrkande
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§ 110 2021.336 KS

Medfinansieringsavtal planskildhet vid Krangatan
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun tar fram detaljplan för underfart vid Krangatans förlängning och gång- och
cykelväg vid Borgens gata (Kristineholm 1:30 m fl), för att bland annat möjliggöra underfart
under Västra stambanan. Beräknat antagande är i slutet av 2021.Utredningar pågår och har
genomförts, men finansieringsavtal för själva åtgärden, projektering och produktion, är ännu
inte tecknat med Trafikverket. Kostnaden för detta beräknas av Trafikverket till 20–30
miljoner kronor, enligt den utredning som tagits fram.

I budget 2021–2023, investeringsplan finns poster för Krangatans
förlängning. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 december 2020, § 194.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 4 juni 2021 lämnat följande yttrande:

För att kunna gå vidare med arbetet tillsammans med Trafikverket, behöver kommunen och
Trafikverket skriva ett medfinansieringsavtal, vilket är under framtagande. Kostnaden för
åtgärden kommer att bäras till 100% av kommunen, men skrivelser har lagts till avtalet för att
begränsa risken för stora kostnadsökningar.
Arbetsutskottet har den 16 juni 2021, § 127 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
1. Tecknande av medfinansieringsavtal för planskildhet vid Krangatan godkänns.
2. Delegation ges till kommundirektör att underteckna medfinansieringsavtalet.

Utdragsbestyrkande
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§ 111 2021.293 KS

Ansökan om investeringsbidrag från Holmalunds IF till projekt
Mötesplats Holmalyckan
Ärendebeskrivning
Holmalunds IF har inkommit med en ansökan om investeringsbidrag till projektet Mötesplats
Holmalyckan. Föreningen har upprättat en projektkalkyl som samlat uppgår till cirka 5 mnkr.
Projektet syftar till att förbättra området för boende i närområdet och i hela Alingsås. Vidare
syftar det till att få fler personer som använder anläggningen och att få fler personer som rör
på sig och inte bara genom fotboll. Bland de idrotter och aktiviteter som föreningen vill
möjliggöra finns fotboll, boule, utegym, padel, basket samt lekplats och bollplank.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 15 juni 2021 lämnat följande yttrande:
Inkommen 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. Utbetalning av beviljat investeringsbidrag
sker alltid efter inlämnande av fakturor eller kvitton för att säkerställa att medlen används till
det ändamål som beviljats av kommunstyrelsen.
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.
Holmalunds IF (HIF) är en fotbollsförening som bildades år 1933. Föreningen har 436
stycken medlemmar och enligt projekthandlingar har HIF olika fotbollslag. Föreningen har
även flertalet andra verksamheter för olika målgrupper. Föreningen planerar även för att åter
starta flicklag, vilket föreningen saknar sedan en tid tillbaka.
Föreningen vill ha en identitetsskapande utveckling av befintlig anläggning för att öka
närvaron av fler personer som vill utföra fysiska aktiviteter, eller bara röra på sig. På detta
sätt bedömer föreningen kunna förbättra folkhälsan för många människor. Det förekommer
även skadegörelse i området och för att förhindra detta ska anläggningen utvecklas. Som en
del i att förhindra detta planeras för ny belysning inom området. Därtill vill HIF förhindra
skadegörelse av anläggningen genom att fler människor i alla åldrar aktiverar sig och skapa
en levande mötesplats för så många som möjligt. Av projekthandling som följer med ärendet
listas en budgetkalkyl som innehåller de åtgärder som planeras med projektet.

Utdragsbestyrkande
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KS § 111, forts
Målet är att få en anläggning som vänder sig till alla målgrupper med boulebanor,
utomhusgym, utomhuspadel och lekplats så att hela familjen kan samlas på området där det
finns något för alla. Vidare är målet att det ska bli enklare för alla som på något sätt vill
engagera sig i HIF.
Av bilaga till ärendet som redovisar etapperna framgår att några av de åtgärder som
planeras till den första etappen är markarbeten med asfaltering, tillgänglighetsanpassning av
läktaren med plats för rörelsehindrade, nya staket/bollnät och tak över läktare. Föreningen
har informerat kommunledningskontoret om att föreningen löpande kommer att vända sig till
samhällsbyggnadsförvaltningen för att ansöka om de tillstånd som krävs eftersom detta är ett
projekt som sträcker sig över en längre period med olika etapper.
Föreningens ansökan om bidrag uppgår till 3 mnkr. Den totala projektkalkylen uppgår till
cirka 4 972 tkr. Föreslaget investeringsbidrag uppgår till 1 916 tkr, det vill säga 50 procent av
de beräknade kostnaderna för projektet exklusive de delar av projektkalkylen som hör till
planerade padelbanor. Detta är kommunicerat med föreningen och föreningen bedömer att
de kommer att kunna säkerställa den totala finansieringen av projektet även om kommunen
inte bidrar med ansökta 3 mnkr. Kommunledningskontoret har även meddelat föreningen att
investeringsbidrag inte lämnas för de delar av projektkalkylen som hör till padelbanor
eftersom detta kan påverka affärsdrivande verksamheter med liknande verksamheter i
kommunen. Kommunens finansiering av projektet skulle vid ett beviljande av förslaget uppgå
till 50 procent, exklusive de delar av projektkalkylen som hör till padelbanor, vilket ligger inom
riktlinjernas intervall.
Kommunledningskontoret har även informerats om att HIF har inlett samtal med andra
finansiärer och föreningen fortsätter med detta löpande under projektets gång.
Sparbanksstiftelsen har lämnat positivt besked. Utöver detta har även Stiftelsen Holmalyckan
lämnat positivt besked. Föreningen har även planerat för att kunna avsätta egna medel om
400 tkr, utöver ideellt arbete.
Kommunledningskontoret bedömer att inkommen ansökan om investeringsbidrag från HIF
ligger i linje med riktlinjer för investeringsbidrag och viljeriktningen i kommunens budget och
därför bör beviljas.
Arbetsutskottet har den 16 juni 2021, § 128 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Holmalunds IF beviljas ett investeringsbidrag om maximalt 1 916 tkr.
Expedieras till
Holmalunds IF, Klk-ek

Utdragsbestyrkande

13

Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-06-21

§ 112 2021.177 KS

Månadsuppföljning 2021 för kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Enligt Alingsås kommuns styrmodell ska löpande uppföljning ske av nämndens ekonomi.
Kommunstyrelsen ska under året avlämna uppföljningar av det ekonomiska läget inom
kommunstyrelsens verksamheter.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 10 juni 2021 lämnat följande yttrande:

Den ekonomiska uppföljningen per maj månad visar att kommunstyrelsens verksamheter
totalt sett är i linje med budget. Prognosen är oförändrad sedan den fördjupade
månadsuppföljningen i april.
Exploateringsverksamheten särredovisas från kommunstyrelsens ordinarie driftsredovisning i
samband med ekonomiska uppföljningar och bokslut. Exploateringsverksamheten
prognosticerar ett överskott om ca 3,4 mnkr till följd av tre stycken kommande
tomtförsäljningar under år 2021.
Arbetsutskottet har den 16 juni 2021, § 129 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:

Månadsuppföljningen per maj godkänns.

Utdragsbestyrkande
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§ 113 2021.004 KS

Månadsuppföljning 2021 för Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 14 juni 2017, § 142, att anta den
politiska handlingsplanen Effekt. Under beslutspunkt ett fick kommunstyrelsen i uppdrag att
införa obligatoriska månadsuppföljningar av ekonomin med start i maj 2017.
Kommunledningskontoret sammanställer prognoser för 2021 per maj i denna skrivelse.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 14 juni 2021 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Nämndernas prognostiserade underskott är -8,8 mnkr. Vid den fördjupade
månadsuppföljningen per april uppgick nämndernas samlade underskott till -6,7 mnkr.
Störst prognostiserad avvikelse återfinns hos kultur- och utbildningsnämnden (-6,8 mnkr)
samt barn- och ungdomsnämnden (-3,6 mnkr).
För kultur- och utbildningsnämnden utgör effekterna av covid-19 en negativ påverkan om 8,6
mnkr. Nämndens prognosförändring förklaras även av återsökning av externa medel
avseende försörjningsstöd som ej erhålls, men även förseningar i flyktingmottagandet som
påverkar prognosen. Barn- och ungdomsnämndens prognosförändring förklaras av ökade
köp av tjänster i form av kompensation till fristående huvudmän, vilket balanseras något av
personalkostnader som minskar. Miljöskyddsnämndens försämrade prognos förklaras av att
intäkterna har justerats jämfört med föregående prognos. Detta balanseras dock något av
lägre prognostiserade personalkostnader.
Förslag till beslut:
Driftuppföljning för maj och prognos om -8,8 mnkr för kommunens nämnder godkänns.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Driftuppföljning för maj och prognos om -8,8 mnkr för kommunens nämnder godkänns.
Expedieras till
Samtliga nämnder

Utdragsbestyrkande

15

Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-06-21

§ 114 2021.380 KS

Val av ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Karl-Johan
Karlsson (C) från och med den 1 augusti 2021, Annika Qarlsson (C),
personlig ersättare Susanna Nerell (C)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen utsåg den 14 januari 2019, § 3 ledamöter och personliga ersättare
i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) för perioden fram till och med den 31
december 2022.

Karl-Johan Karlsson (C) utsågs till ledamot i KSAU med Susanna Nerell (C) som
personlig ersättare.

Karl-Johan Karlsson (C) har i skrivelse den 13 juni 2021 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot
i KSAU från och med den 1 augusti 2021, kommunstyrelsen har att utse ny ledamot efter
Karl-Johan Karlsson samt personlig ersättare för ny ledamot.

Beslut
Kommunstyrelsens beslut:

1. Annika Qarlsson (C) utses till ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott från och med
den 1 augusti 2021 fram till och med den 31 december 2022.

2. Susanna Nerell (C) utses till personlig ersättare för Annika Qarlsson (C) i
kommunstyrelsens arbetsutskott från och med den 1 augusti 2021 fram till och med den 31
december 2022.
Expedieras till
A. Qarlsson, S. Nerell, Klk-kansli, Klk-lön

Utdragsbestyrkande
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§ 115 2021.396 KS

Meddelande om ny ledamot i krisledningsnämnden efter Karl-Johan
Karlsson (C) från och med den 1 augusti 2021
Ärendebeskrivning
Krisledningsnämndens ledamöter utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskotts 7 ordinarie
ledamöter.
Kommunstyrelsen har i eget ärende vid dagens sammanträde utsett Annika Qarlsson (C)
till ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, efter Karl-Johan Karlsson (C) från och med
den 1 augusti 2021, i och med det beslutet meddelas att Annika Qarlsson (C) även är ny
ledamot i krisledningsnämnden från och med den 1 augusti 2021.
Krisledningsnämndens ledamöter består fram till och med den 31 juli 2021 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)
Från och med den 1 augusti 2021 består krisledningsnämndens ledamöter 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)
Annika Qarlsson (C)
Jens Christian Berlin (L)
Boris Jernskiegg (SD)

Expedieras till
Klk-Säkerhetschefen, Klk-kansli, Klk-lön via e-tjänsten
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§116
Redovisning av delegeringsbeslut
Delegationsbeslut


2021.007 KS-001
Delegationsbeslut ekonomichef - Enligt punkt 3.17 Tecknande av avtal,
upphandlingsärenden



2021.007 KS-002
Delegationsbeslut ekonomichef - Enligt punkt 4.7 Beslut om
nyanställningar och fastställande av lön, beslut om tillsvidareanställning



2021.362 KS-001
Delegationsbeslut tillväxtchef - Enligt punkt 5.13 Teckna avtal om
servitut och ledningsrätt, Servitutsavtal



2021.363 KS-001
allmän handling

Delegationsbeslut personalchef - Enligt punkt 1.8 Avslag på begäran om

Utdragsbestyrkande

