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Karin Schagerlind (M)
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Ej tjänstgörande
ersättare

Camilla Stensson (S) (deltar digitalt)
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exploateringschef, deltar digitalt)
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på Alingsås kommuns digitala anslagstavla.
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Sammanträdesdatum
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uppsättande
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protokollet

2021-08-25
Rådhuset, Alingsås

Datum för anslags
nedtagande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-08-23

§ 117
§ 118
§ 119
§ 120
§ 121
§ 122
§ 123
§ 124
§ 125

Parentation
Information och överläggningar
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige 2022
Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för Samordningsförbundet Insjöriket,
verksamhetsåret 2020
Svar på granskningsrapport av kommunens uppföljning av verksamhet som
bedrivs av privata utförare
Samråd om förslag till budget och verksamhetsplan för Tolkförmedling Väst
2022-2024
Detaljplan för Alingsås, Bostäder m.m. i Stadsskogen, etapp 4 (Stadsskogen
1)
Redovisning av delegeringsbeslut
Meddelanden
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-08-23

§ 117

Parentation

Ordföranden håller ett minnestal med anledning av ledamoten i kommunstyrelsen Pär-Göran
Björkman (S) bortgång.
Kommunstyrelsen samlar sig i en stunds hedrande tystnad.

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-08-23

§ 118

Information och överläggningar
A/ Detaljplan för Alingsås, Bostäder m m i Stadsskogen, etapp 4 (Stadsskogen 1),
samrådsutskick
B/ Kommundirektörens information
-Covid -19, nulägesrapport
C/ GR-information och övrig information
Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-08-23

§ 119 2021.403 KS

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2022
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen fattar beslut för sina respektive
sammanträdesdagar under året. Kommunfullmäktige fattar beslut om dag och tid för sina
sammanträden.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 24 juni 2021 lämnat följande yttrande:
Den 1 februari 2014 ändrades kommunallagen (1991.900) så att kommunfullmäktiges
ledamöter och ersättare tillträder från och med den 15 oktober valåret (Kap 5, § 5).
Då år 2022 är valår, allmänna val, föreslår kommunledningskontoret att sammanträdet med
nyvalda fullmäktige hålls onsdagen den 19 oktober 2022. Kommunledningskontoret föreslår
också att valberedningens arbete inriktas på att beslut om val till styrelser och nämnder kan
tas av fullmäktige på möte onsdagen den 23 november 2022.

Kommunfullmäktige
Sammanträde med kommunfullmäktige (KF) hålls följande onsdagar kl 18.00:
Observera att sammanträdet den 2 november, där budgeten ska behandlas, börjar kl 9.30.
26 januari
23 februari
30 mars (årsredovisning)
27 april
25 maj
15 juni

7 september
28 september
19 oktober (val av fullmäktiges presidium
och valberedning)
26 oktober (delårsbokslut)
2 november (budget, heldag)
23 november (val av styrelser och nämnder)
30 november
14 december

Första sammanträdet med kommunfullmäktige år 2023 äger rum onsdagen den 25 januari.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-08-23

KS § 119, forts
Kommunstyrelsen
Sammanträde med kommunstyrelsen (KS) hålls följande måndagar, kl 14.00:

7 februari
22 augusti
7 mars (årsredovisning)
5 september
4 april
26 september (delårsbokslut, KS egna)
9 maj (KS våruppföljning)
17 oktober (delårsbokslut och budget)
7 juni OBS tisdag (våruppföljning)
7 november
20 juni (ramar)
28 november
12 december

Första sammanträdet år 2023 äger rum måndagen den 16 januari för val av
kommunstyrelsens arbetsutskott och övriga val som kommunstyrelsen ansvarar för.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-08-23

KS § 119, forts

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) hålls 2 onsdagar per månad
under veckorna 3-25 och veckorna 33--50. Med undantag för lovveckorna:
v 7 sportlovsveckan, v 15 påsklovsveckan samt v 44 höstlovsveckan.
Ett sammanträde per månad viks för ärendeberedning.
Ordföranden kan vid behov kalla till ytterligare sammanträden med KSAU.
Regelbundna dialogträffar mellan kommunstyrelsens arbetsutskott, gruppledarna i
kommunfullmäktige och nämndernas presidier sker 3 gånger per år, vid två av dessa
dialogträffar deltar även kommunala bolagens och räddningstjänstförbundets presidier.
-måndagen den 21 februari i samband med årsredovisning
-måndagen den 16 maj i samband med våruppföljning
(observera, gäller ej bolag och räddningstjänstförbund)
-tisdagen den 27 september, i samband med delårsbokslut.
Presidieträffar som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt utövas inom ramen för
kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSAU) icke beslutande möten.
Därutöver kan kommunstyrelsens arbetsutskott när som helst, vid behov, kalla en nämnds
eller ett bolags presidium till en träff inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Arbetsutskottets ramberedning sker onsdagen den 18 maj.
Arbetsutskottets budgetberedning sker tisdagen 13 september, onsdagen den 14 september,
torsdagen den 15 september och fredagen den 16 september.
Arbetsutskottet har den 19 augusti 2021, § 133 behandlat ärendet och beslutat
om sammanträdesdagar för arbetsutskottet samt lämnat förslag till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige för beslut.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-08-23

KS § 119, forts
Beslut

Kommunstyrelsens beslut:
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen för år 2022 godkänns.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Sammanträdesdagarna för kommunfullmäktige för år 2022 godkänns.
Expedieras till
Klk-Kdir, Klk-avd.chefer, KSAU
Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-08-23

§ 120 2021.399 KS

Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för Samordningsförbundet
Insjöriket, verksamhetsåret 2020
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun har mottagit årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet Insjöriket med
tillhörande bilagor. Alingsås kommun ska därför ta upp frågan om ansvarsfrihet för
samordningsförbundets styrelse.
PwC har på uppdrag av samordningsförbundets valda revisorer granskat förbundets
årsredovisning för 2020 och lämnat en granskningsrapport. Granskningen syftar till att ge
samordningsförbundets revisorer underlag för sin skriftliga bedömning om årsredovisningen
är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är
förenligt med de mål styrelsen beslutat.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 juni 2021 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit del av årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet
Insjöriket med tillhörande bilagor samt PwC:s granskning av årsredovisningen.
PwC:s granskning lämnar ett antal revisionella bedömningar med utgångspunkt från ställda
revisionsfrågor. Två av tre stycken revisionsfrågor bedöms som uppfyllda utan kommentarer.
De två uppfyllda frågorna syftar till att stämma av om årsredovisningen lämnar upplysning
om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen samt
om räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Den tredje revisionsfrågan stämmer av om
årsredovisningens resultat är förenligt med de mål som beslutats om. Denna revisionsfråga
bedöms som delvis uppfylld.
I revisionsberättelse för år 2020 tillstyrks att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillägga än det som framgår i bilagorna och
föreslår därmed att kommunfullmäktige ska tillstyrka att styrelsen för Samordningsförbundet
Insjöriket beviljas ansvarsfrihet.
Arbetsutskottet har den 19 augusti 2021, § 134 behandlat ärendet.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-08-23

KS § 120, forts

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Kommunfullmäktige tillstyrker att styrelsen för Samordningsförbundet Insjöriket beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
Paragrafen är justerad
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12

Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-08-23

§ 121 2021.422 KS

Svar på granskningsrapport av kommunens uppföljning av verksamhet
som bedrivs av privata utförare
Ärendebeskrivning
På revisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av rubricerat område.
Kommunens revisorer har behandlat och godkänt revisionsrapporten. Revisorerna
överlämnar revisionsrapporten till berörda nämnder och kommunstyrelse med
frågeställningen om vilka åtgärder berörda nämnder och kommunstyrelse avser genomföra
med bakgrund av revisionsrapporten. Svaret ska vara revisorerna tillhanda senast den 1
oktober 2021.
Av bifogad revisionsrapport framgår att Alingsås kommuns revisorer har gett i uppdrag till
KPMG att granska kommunens rutiner för uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata
utförare. Mot bakgrund av denna granskning rekommenderar KPMG kommunstyrelsen att:
Säkerställa att översyn och revidering av programmet för uppföljning och insyn av privata
utförare genomförs enligt plan.
Säkerställa att nytt förslag till program lämnas till fullmäktige för fastställande, vilket ska ske
minst en gång per mandatperiod.
Säkerställa att programmet är utformat så att det utgör ett stöd och en vägledning för styrelse
och nämnder i deras tolkning och konkretisering av programmet samt att det harmoniserar
med övriga styrdokument.
Upprätta en plan för hur programmet ska implementeras i verksamheten för att säkerställa
att det blir känt, styrande och efterlevs.
Upprätta en plan för uppföljning och utvärdering av programmet, för att säkerställa att
fullmäktiges intentioner uppfylls.
Säkerställa att programmet för uppföljning och insyn av privata utförare är känt i
verksamheten.
Säkerställa att programmet får genomslag i de avtal som tecknas, genom att krav och villkor
ställs utifrån det.
Upprätta alternativt se över riktlinjer/rutiner för hur avtalsuppföljning ske genomföras.
Säkerställa att styrelsen/nämnden får en tillräcklig uppföljning och återrapportering avseende
verksamhet som bedrivs av privata utförare, för att kunna agera och ta ställning till behov av
eventuella åtgärder om så är nödvändigt.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-08-23

KS § 121, forts
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 2 augusti 2021 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har, vilket framgår i revisionsrapporten, påbörjat en revidering av
programmet för uppföljning och insyn av privata utförare och målsättningen är ett antagande
i kommunfullmäktige under hösten 2021. Nuvarande program antogs år 2016 och därefter
har ett antal styrdokument, bland annat styrmodell och policy för inköp och upphandling,
reviderats. Kommunledningskontoret är av uppfattningen att ett reviderat program är viktigt i
sig men det är framförallt implementeringen i organisationen och framtagande av
stödmaterial till förvaltningarna som kommer vara det mest relevanta. Av revisionsrapporten
framgår att det idag finns bristande information kring hur uppföljning av verksamhet som
bedrivs av privata utförare ska ske och det behöver förbättras. Kommunledningskontoret
anser att det reviderade programmet med efterföljande informations- och
implementationsarbete kommer att omhänderta majoriteten av de rekommendationer som
KPMG har framfört i revisionsrapporten.
Riktlinjer för inköp och upphandling antogs den 23 november 2020, § 173, av
kommunstyrelsen och där framgår ansvarsfördelningen för avtalsuppföljning. Vid
verksamhetsspecifika avtal är det verksamheten själva som är ansvariga för uppföljningen
och för de kommunövergripande avtalen är det kommunledningskontoret genom
upphandlingsenheten som ansvarar för avtalsuppföljningen. Kommunledningskontoret
instämmer i rekommendationen från KPMG att avtalsuppföljning är ett område som
kommunen som helhet kan bli bättre på och det kommer att prioriteras i det kommande
arbetet kring inköp och upphandling.
Arbetsutskottet har den 19 augusti 2021, § 135 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
Expedieras till
Kommunrevisionen
Paragrafen är justerad

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-08-23

§ 122 2021.349 KS

Samråd om förslag till budget och verksamhetsplan för Tolkförmedling
Väst 2022-2024
Ärendebeskrivning
Direktionen för Tolkförmedling Väst beslutade vid sitt sammanträde den 28 maj 2021, § 439,
att godkänna förslag till budget och verksamhetsplan 2022–2024.
Vidare beslutade direktionen att förslaget översänds till förbundsmedlemmarna för samråd
inför beslut om budget och verksamhetsplan 2022–2024 på direktionsmöte den 24
september.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 21 juni 2021 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit del av förslag till budget och verksamhetsplan för
Tolkförmedling Väst 2022–2024. Kommunledningskontoret bedömer att samrådssynpunkter
inte lämnas, men noterar nedanstående.
Förbundet debiterar medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.
Förbundets intäkter erhålls genom förmedling av tolktjänster och förbundets största
kostnader är arvoden till tolkar som utför tolkuppdrag. Verksamhetens intäkter för 2022
budgeteras till 204 000 tkr och budgeterade kostnader är budgeterade till 208 500 tkr. Detta
leder till ett negativt budgeterat resultat 2022 om -4 500 tkr.
Förbundet förklarar det budgeterade negativa resultatet med att nyttjandetiden för förbundets
immateriella tillgångar har omprövats och investeringen förväntas vara helt avskriven år
2023. Detta resulterar i att avskrivningarna kommer öka med 4,5 mnkr 2022. Eftersom detta
är en kostnad av engångskaraktär och att Tolkförmedlingen har en stabil ekonomi bedömer
förbundet att en budget med negativt utfall kan läggas som resulterar i ett underskott. Vidare
bedömer förbundet att underskottet förväntas täckas av eget kapital och det beräknade
underskottet för 2022 (-4,5 mnkr) föreslås därmed ej behöva återställas i enlighet med
Kommunallagens bestämmelser gällande balanskravet med åberopande av särskilda
(synnerliga) skäl.
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-08-23

KS § 122, forts
I budgeten motiveras därmed förslaget med att de särskilda skälen utgörs av att det
beräknade underskottet år 2022 är av engångskaraktär utan bestående påverkan av
förbundets ekonomiska resultat och ställning. Därutöver har förbundet över åren ansamlat ett
eget kapital i syfte att bland annat nyttja vid situationer av engångskaraktär för att undvika att
belasta förbundets medlemmar. Enligt Tolkförmedling Väst har budgeterat underskott skett i
samråd med förbundets revisorer samt presidiet innan förslaget antogs av direktionen.
En normal kostnadsutveckling förväntas fortsättningsvis och prisjusteringen för 2022
resulterar i en snitthöjning om 2,7 procent.
Arbetsutskottet har den 19 augusti 2021, § 136 behandlat ärendet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Glenn Pettersson (SD) föreslår att ärendet återremitteras. Om inte återremissförslaget vinner
gehör föreslår Glenn Pettersson att ärendet avslås.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag.
Ordföranden frågar om ärendet bifalls eller avslås och finner att kommunstyrelsen beslutar
att bifalla arbetsutskottets förslag.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-08-23

KS § 122, forts
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Alingsås kommun har inget att erinra mot förslaget.
Anteckning
Glenn Pettersson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
I visionen kan vi läsa om att Tolkförmedlingen skall tillhandahålla goda tolktjänster för att
underlätta integrationen. Om vi inte har en tidsgräns för hur länge dessa tjänster kan nyttjas
så kan i värsta fall resultatet bli att integrationen motarbetas.
Under nästa år så kommer Tolkförmedling väst gå back med 4,5 miljoner kronor, men de kan
täcka upp dessa pengar genom att ta från kassan. Det låter ju bra, men då undrar man hur
stor är kassan? Undrar gör man bara för att den inte är redovisad. Nästa steg är då att undra
över självkostnadsmodellen, vilken brukar innebära att verksamheten går plus minus noll.
Om det finns en kassa på minst 4,5 miljoner betyder det att vi betalt för mycket för
tolktjänsterna tidigare år, eller att höjningen kan vara mindre detta och eller kommande år.
Årets höjning blir 2,7%! Från vad till vad undrar man då. Vi som skall godkänna denna är
politiker i Alingsås kommun. Jag är ointresserad om vad anda kommuner betalar för sina
tjänster men är väldigt intresserad av vad det kommer att innebära för Alingsås kommuns
budget.
Att godkänna denna budget är att skriva en check ”in blanco”.
Expedieras till
Tolkförmedling Väst
Paragrafen är justerad

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-08-23

§ 123 2021.147 KS

Detaljplan för Alingsås, Bostäder m.m. i Stadsskogen, etapp 4
(Stadsskogen 1)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-08, § 9 om planprioritering. Uppdraget att upprätta
denna detaljplan för Alingsås, Bostäder m.m. i Stadsskogen, etapp 4 ingår i
prioriteringslistan. Området är beläget cirka 2,5 km från centrala Alingsås, i förlängningen av
den befintliga Trollskogsgatan i Stadsskogen.
Planläggningen sker med utökat förfarande, eftersom det är av betydande intresse för
allmänheten. Arbetet med detaljplanen har kommit till det stadie där ett utkast till plankarta,
illustrationskarta och planbeskrivning finns och bedöms vara redo för ett formellt samråd.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 juli 2021 lämnat följande yttrande:
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samråd med kommunledningskontoret upprättat ett
förslag till detaljplan som är redovisat i plankarta, illustrationskarta och planbeskrivning.
Planförslaget möjliggör för cirka 200 nya bostäder.
Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av bostäder och centrumverksamheter inom
ett område som idag är skogsmark. Bebyggelsen planeras på höjdryggar och dalarna sparas
för rekreation och hantering av dagvatten och skyfall.
Trollskogsgatan förlängs söder ut och sammanlänkas med en ny gatusträckning, Mellersta
Stadsskogsgatan.
Naturvärdena i området är främst knutna till den stora sammanhängande arealen äldre skog.
Groddjur har påträffats inom planområdet och dagvattenlösningar har anpassats efter
groddjuren.
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära en betydande miljöpåverkan enligt
plan- och bygglagen 4 kap 33b-34§§ och miljöbalken 6 kap 5-7 §§.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-08-23

KS § 123, forts
Arbetsutskottet har den 19 augusti 2021, § 137 behandlat ärendet och lämnat följande
förslag till beslut:
1. Följande ändringar görs i planförslaget:
-På den juridiskt bindande plankartan ska följande utformningsbestämmelse läggas till:
”Byggnaderna ska ha ett traditionellt arkitektoniskt formspråk” och planbeskrivningen
revideras med hänsyn därtill.
-På den juridiskt bindande plankartan ska ordet ”puts” i den fjärde
utformningsbestämmelsen tas bort och planbeskrivningen revideras med hänsyn därtill.
2. Planförslaget skickas ut på samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 6-7 §§
och 5 kap 11-13 §§.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jens Christian Berlin (L) föreslår att kommunledningskontorets förslag bifalls. Om inte
kommunledningskontorets förslag vinner gehör föreslår Jens Christian Berlin (L) att ärendet
bordläggs.
Simon Waern (S) föreslår att arbetsutskottets förslag bifalls. Om inte arbetsutskottets förslag
bifalls föreslår Simon Waern (S) att Jens Christian Berlins förslag om bordläggning av
ärendet avslås.
Annika Qarlsson (C) och Martin Lindberg (V) föreslår att Jens Christian Berlins
ändringsförslag bifalls. Om ändringsförslaget vinner gehör föreslår Annika Qarlsson och
Martin Lindberg att ärendet bordläggs.
Boris Jernskiegg (SD) föreslår att ärendet avgörs idag. Om förslag att ärendet ska avgöras
idag vinner gehör föreslår Boris Jernskiegg (SD) att arbetsutskottets förslag bifalls.
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KS § 123, forts
Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska bordläggas eller avgöras idag och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.
Omröstning begärs.
Följande beslutsgång godkänns.
Ja-röst för bifall till att bordlägga ärendet.
Nej-röst för bifall till att ärendet ska avgöras idag.
Ja
Susanna Nerell (C)
Annika Qarlsson (C)
Jens Christian Berlin (L)
Karin Josefsson (L)
Martin Lindberg (V)
Anna Hansson (MP)
Daniel Filipsson (M), ordförande

Nej
Avstår
Simon Waern (S)
Lady France Mulumba (KD)
Irene Jonsson (S)
Anita Hedén Unosson (S)
Peter Norlander (S)
Karin Schagerlind (M)
Glenn Pettersson (SD)
Boris Jernskiegg (SD)

Med 7 ja-röster, inklusive ordförandens utslagsröst, 7 nej-röster och 1 som avstår att rösta,
beslutar kommunstyrelsen att bordlägga ärendet.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Ärendet bordläggs till kommunstyrelsens sammanträde den 6 september.
Expedieras till
Sbf-avd. samhällsplanering och offentlig utemiljö (CS, JS, AA)
Paragrafen är justerad
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§124
Redovisning av delegeringsbeslut
Delegationsbeslut


2021.001 KS-011
Delegationsbeslut kommundirektören - Enligt punkt 3.8 Beslut om
attesträttigheter, uppdatering av attestlista för kommunledningskontoret



2021.405 KS-002
Delegationsbeslut kommunjurist - Enligt punkt 1.7 Myndighetens avslag
på begäran om utlämnande av allmän handling samt uppställande av förbehåll i samband
med utlämnande



2021.411 KS-002
Delegationsbeslut kommunjurist - Enligt punkt 1.7 Myndighetens avslag
på begäran om utlämnande av allmän handling samt uppställande av förbehåll i samband
med utlämnande



2017.440 KS-022
Delegationsbeslut exploateringsingenjör - Enligt punkt 5.7
Undertecknade blankett för godkännande av beslut i lantmäteriförrättning (O2140)



2021.415 KS-005
Delegationsbeslut tillförordnad kommundirektör - Enligt punkt 5.1 Lämna
yttrande angående detaljplan när yttrandet är av mindre vikt för kommunstyrelsen



2021.406 KS-002
Delegationsbeslut kommunjurist - Enligt punkt 1.7 Myndighetens avslag
på begäran om utlämnande av allmän handling samt uppställande av förbehåll i samband
med utlämnande



2021.407 KS-002
Delegationsbeslut kommunjurist - Enligt punkt 1.7 Myndighetens avslag
på begäran om utlämnande av allmän handling samt uppställande av förbehåll i samband
med utlämnande



2021.417 KS-001
Delegationsbeslut tillväxtchef - Enligt punkt 5.15 Undertecknat avtal om
överlåtelse av arrende för Linneforsvägen 33



2021.113 KS-002
Delegationsbeslut exploateringsingenjör - Enligt punkt 5.18 Begära och
lämna yttrande, Yttrande om bygglovsansökan för Bergkullen 2 i Stadsskogen



2021.362 KS-004
Delegationsbeslut exploateringsingenjör - Enligt punkt 5.14
Undertecknande av avtal, Undertecknat värderingsprotokoll Högen 1:53 elledning TT48-L04 +
kabelskåp



2021.420 KS-001
Delegationsbeslut exploateringsingenjör - Enligt punkt 5.16 Teckna avtal
om servitut och ledningsrätt, upp till ett prisbasbelopp, Skötselavtal



2021.064 KS-004
Delegationsbeslut tillförordnad kommundirektör - Enligt punkt 1.4
Utfärda fullmakt att föra kommunens talan vid domstol



2021.416 KS-001
allmän handling

Delegationsbeslut personalchef - Enligt punkt 1.8 Avslag på begäran om
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2021.113 KS-005
Delegationsbeslut exploateringsingenjör - Enligt punkt 5.18, Begära och
lämna yttranden, yttrande om bygglovsansökan på Hjälmared 1:10 (LOV 2021-000604)



2021.429 KS-001
Delegationsbeslut exploateringsingenjör - Enligt punkt 5.14,
Undertecknat värderingsprotokoll för jordkabel vid Kulltorpsgatan, Ingared



2021.416 KS-002
Delegationsbeslut personalchef - Enligt punkt 4.7, Beslut om
nyanställningar och fastställande av lön, beslut om tillsvidareanställning



2021.064 KS-005

Fullmakt från Jerker Gussmo, tf. kommundirektör

Paragrafen är justerad
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§ 125

Meddelanden
Beslutsunderlag
 Månadsrapport maj - Finansrapport Alingsås kommunkoncern
 Månadsrapport maj - Beloppsgränser och saldon
 Månadsrapport maj - Överlikvid
 Månadsrapport - Finansrapport Alingsås kommunkoncern juni 2021
 Månadsrapport juni - Beloppsgränser och saldon 2021
 Månadsrapport juni - Överlikvid
 Månadsrapport - Finansrapport Alingsås kommunkoncern juli 2021
 Månadsrapport juli - Beloppsgränser och saldon
 Månadsrapport juli - Överlikvid
Paragrafen är justerad
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