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Information och överläggningar
Delårsbokslut 2021 för Alingsås kommun
Budget 2022-2024 för Alingsås kommun
Finanspolicy för Alingsås kommun
Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Alingsås kommun
Taxa enligt plan- och bygglagen 2022
VA-taxa 2022
Taxor för miljöskyddsnämnden 2022
Råd och anvisningar samt Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp
(ABVA)
Revidering av kommunala pensionärsrådets reglemente
Naturvårdsprogrammets åtgärdsplan med förslag på åtgärder inom ram
Program för uppföljning och insyn av privata utförare
Svar på motion om infartsvägar - Boris Jernskiegg (SD) m fl
Svar på motion om att upprätta en kommunal hemlöshetsplan - Leif Hansson
(S), Anita Hedén Unosson (S), PG Björkman (S), Camilla Stensson (S) och
Simon Waern (S)
Svar på motion om att inte tillåta marknadshyror i allmännyttan - Martin
Lindberg (V) och Karin Berg (V)
Redovisning av obesvarade motioner 2021
Ansökan om öppet WiFi till Noltorpsvallen - Alingsås kvinnliga idrottsklubb
(KIK)
Grundläggande granskning 2021
Upphandling av Alingsås kommuns lokalvård
Val av ny personlig ersättare för Simon Waern (S) i kommunstyrelsens
arbetsutskott efter Peter Norlander (S)
Redovisning av delegeringsbeslut
Meddelanden
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§ 156

Information och överläggningar
A/ Naturvårdsprogrammets åtgärdsplan med förslag på åtgärder inom ram
B/ VA-taxa 2022
C/ Upphandling av Alingsås kommuns lokalvård
D/ Program för uppföljning och insyn av privat utförare
E/ Delårsbokslut 2021 för Alingsås kommun
F/ Budget 2022-2024 för Alingsås kommun
-lokalförsörjningsplan 2021-2026 Alingsås kommun
G/ Finanspolicy för Alingsås kommun
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§ 157 2021.240 KS

Delårsbokslut 2021 för Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Alingsås kommuns styrmodell anger att delårsbokslutet per augusti månad är en uppföljning
av kommunkoncernens mål och medel. I delårsbokslutet analyseras främst utfall och de
prognostiserade värdena och nyckeltalen i förhållande till de fastställda målen.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 4 oktober 2021 lämnat följande yttrande:
Kommunstyrelsen utövar uppsiktsplikt gentemot kommunens nämnder samt styrelser och
återrapporterar detta löpande under året. Nämnderna har i enlighet med styrmodell och
tillhörande anvisningar antagit budgetar för perioden 2021–2023 med egna mål utifrån
kommunens prioriterade mål, samt upprättat internkontrollplaner. Sammantaget fortlöper
verksamheten i huvudsak enligt plan. Utvärdering av samtliga resultat kommer dock kunna
göras först i årsbokslutet.
I den sammanställda budgeten för 2021 budgeteras ett resultat för hela kommunkoncernen
motsvarande 154,2 mnkr, där kommunen står för 105,2 mnkr och bolagskoncernen för 48,5
mnkr. Kommunkoncernen redovisar en prognos för 2021 motsvarande 313,0 mnkr, en positiv
avvikelse mot budget med 158,9 mnkr. Av prognosen utgör kommunen 162,6 mnkr och
bolagskoncernen 150,9 mnkr. Kommunen redovisar således en positiv avvikelse mellan
budget och prognos motsvarande 57,4 mnkr och bolagskoncernen beräknas avvika positivt
med 102,4 mnkr. Bolagskoncernens positiva avvikelse är främst hänförlig till försäljningar av
fastigheter.

Prognostiserat resultat för Alingsås kommun motsvarar 6,1 procent av skatte- och
bidragsintäkter. Det höga prognostiserade resultatet förklaras främst av högre skatte- och
bidragsintäkter än vad som var budgeterat.
I samband med delårsbokslutet följs målen för god ekonomisk hushållning upp. För att
kommunen ska anses ha en god ekonomisk hushållning ska en majoritet av de finansiella
målen samt verksamhetsmålen vara uppfyllda vid årsbokslutet. I delårsbokslutet görs
bedömningen att majoriteten av de finansiella målen kommer uppnås men då det saknas
utfall för majoriteten av verksamhetsmålen görs ingen samlad bedömning om god ekonomisk
hushållning i delårsbokslutet.
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KS § 157, forts
Den totala sjukfrånvaron för perioden uppgick till 7,8 procent, att jämföra med samma period
föregående år då den totala sjukfrånvaron uppgick till 9,0 procent. Sjukfrånvaroutvecklingen
bedöms fortsatt ha en stark koppling till covid-19 och i grupperingen återfinns både Covidsmittade medarbetare samt de som har symtom och inte kunnat arbeta. Under perioden har
arbetet med att följa upp effekterna av covid-19 påbörjats. Organisationen har under senare
delen av perioden förberett sig inför återgång till ordinarie rutiner i verksamheten.

Kommunledningskontoret bedömer att de nämnder som prognostiserar strukturella
underskott bör ges i uppdrag att aktivt verka för att nå en ekonomi i balans till nästkommande
år. En god budgetföljsamhet är grunden i den långsiktiga ekonomiska planeringen och därför
behöver nämnderna komma i budgetbalans så snart som möjligt.
Arbetsutskottet har den 13 oktober, § 180 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Delårsbokslut för Alingsås kommun godkänns.
2. De nämnder som prognostiserar strukturella underskott innevarande år ska aktivt verka för
en ekonomi i balans till kommande år.
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§ 158 2021.239 KS

Budget 2022-2024 för Alingsås kommun
Ärendebeskrivning

Ärendet Budget 2022-2024, Alingsås kommun innehåller:
o
o
o
o
o
o
o
o

Politisk avsiktsförklaring
Prioriterade mål med indikatorer
God ekonomisk hushållning
Resultatbudget
Balansbudget
Kassaflödesbudget
Driftsbudget
Investeringsbudget

Utgångspunkten för Budget 2022-2024 är Budget 2021-2023 som kommunfullmäktige
beslutade om den 4 november 2020, § 161.
Budgetberedning
Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör kommunens budgetberedning. Beredningen ägde
rum under september.
Politisk avsiktsförklaring
Den politiska avsiktsförklaringen har uppdaterats.
Prioriterade mål och indikatorer
De prioriterade målen med tillhörande indikatorer har uppdaterats.
God ekonomisk hushållning
Mål för god ekonomisk hushållning ingår i budgetdokumentet.
Nämndernas huvuduppdrag
Nämndernas huvuduppdrag är oförändrade.
Ekonomi
Nämndernas samlade kommunbidrag och investeringsfördelning framgår av
budgetdokumentet.
Samtliga nämnder har en uppräkning på 100 % av PKV år 2022 och 2023 och 75 % 2024.
Detta innebär en uppräkning på grundkommunbidraget om 2,2 % år 2022, 2,0 % år 2023 och
2,1 % år 2024.
Full kompensation tilldelas enligt kommunens målgruppsmodell till de nämnder som berörs.
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Därutöver genomförs nedan fördelningar.
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunbidraget höjs permanent år 2022, kostavtal, 5 510 tkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2022, LSS-verksamhet, 6 000 tkr.
Socialnämnden
Inga justeringar.
Kultur- och utbildningsnämnden
Kommunbidraget sänks permanent år 2022, kostavtal, -244 tkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2022, sommarjobb, 1 000 tkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2024, hyra ishall, 10 000 tkr.
Barn- och ungdomsnämnden
Kommunbidraget höjs permanent år 2022, kostavtal, 5 106 tkr.
Miljöskyddsnämnden
Kommunbidraget sänks permanent år 2022, ramjustering (KS) miljöstrateg, -747 tkr.
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunbidraget höjs permanent år 2022, ramjustering (KS) offentliga toaletter, 375 tkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2022, ökad skötsel och tillkommande ytor, 1 000 tkr.
Kommunstyrelsen
Kommunbidraget höjs permanent år 2022, ramjustering (MN) miljöstrateg, 747 tkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2022, ramjustering (ÖFN) samverkan, -301 tkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2022, ramjustering (SBN) offentliga toaletter, -375 tkr.
Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2022, valår 2022, 1 000 tkr.
Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2022-2024, digitalisering, 2 000 tkr per år. Tillfällig höjning
2022 beslutades i Budget 2021-2023.
Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2023, utbildning av politiker efter valet, 1 000 tkr.
Exploatering
Inga justeringar.
Överförmyndarnämnden
kommunbidraget höjs permanent 2022, ramjustering (KS) samverkan, 301 tkr.
Internränta
Internräntan för avgiftsfinansierad verksamhet följer kommunens prognostiserade
upplåningsränta och uppgår till 0,51 % år 2022-2023 och 0,61 procent år 2024.
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Skatter och bidrag
Underlag för budgeterade skatteintäkter och statsbidrag utgår från Sveriges kommuner och
landstings cirkulär 21:31.
Pensioner
Budgetering av pensioner bygger på prognos från KPA från augusti 2021.
PO-pålägg
PO-pålägget följer Sveriges kommuner och regioner rekommendationer enligt cirkulär 21:35
för år 2022 om 39,75 % samt med ett tillägg för de fackliga företrädarna om 0,55 %. Totalt
PO-pålägg är 40,3 %.
Skattesats
Kommunalskatten är oförändrad och uppgår till 21,36 %.
Särskilda budgetberedningen
Kommunfullmäktiges presidium har rollen att vara budgetberedning för revisorernas budget.
Presidiet har den 17 september 2021, § 1 föreslagit att kommunfullmäktige anslår 2 080 tkr
till revisorerna för år 2022.
Särskilda budgetberedningens förslag är beaktat i beräkningen av kommunstyrelsens
kommunbidrag.
Arbetsutskottet har den 13 oktober, § 181 behandlat ärendet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Simon Waern (S), Anita Hedén Unosson (S, Irene Jonsson (S) och Peter Norlander (S)
föreslår att Socialdemokraternas förslag till budget 2022-2024 bifalls.
Martin Lindberg (V) föreslår att Vänsterpartiets förslag till budget 2022-2024 bifalls
Anna Hansson (MP) föreslår att Miljöpartiets förslag till budget 2022-2024 bifalls.
Boris Jernskiegg (SD) och Zandra Pettersson (SD) föreslår att Sverigedemokraternas förslag
till budget 2022-2024 bifalls.
Annika Qarlsson (C) Jens Christian Berlin (L), Lady France Mulumba (KD) och Daniel
Filipsson (M) föreslår att arbetsutskottets förslag till budget 2022-2024 bifalls.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att
bifalla arbetsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1.

Budget för Alingsås kommun 2022-2024 med tillhörande investeringsbudget
för 2022-2026 antas.

2.

Skattesatsen fastställs till 21,36 procent.

3.

Lokalförsörjningsplan Alingsås kommun 2021-2026 fastställs.

Reservation
Anna Hansson (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Simon Waern (S), Anita Hedén Unosson (S) Irene Jonsson (S) och Peter Norlander (S)
reserverar sig till förmån för eget förslag.
Boris Jernskiegg (SD) och Zandra Pettersson (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Martin Lindberg (V) reserverar sig till förmån för eget förslag.
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§ 159 2021.556 KS

Finanspolicy för Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern antogs av kommunfullmäktige den 29 november
2017, § 233. Antas föreslagen finanspolicy ersätts och upphör finansriktlinjerna.
Finanspolicyn utgör ett ramverk från kommunfullmäktige som syftar till att ange övergripande
målsättningar och principer för finansverksamheten inom kommunkoncernen. Med
finansverksamhet avses skuldförvaltning, kommunal borgen, finansiell riskhantering och
kapitalförvaltning med likviditetshantering och medelsplaceringar. Finanspolicyn innehåller
mer redaktionella uppdateringar inom skuldförvaltningen och kommunal borgen. Förslaget
syftar till att skapa en effektiv kapitalförvaltning.
Utgångsläget i kapitalförvaltningen är god med finansiella tillgångar i överlikviditetsförvaltning
och kassa om cirka 1,2 mdkr. Överlikviditetsförvaltningen uppgår till cirka 675 mnkr och
placeras i räntebärande värdepapper. Kommunkoncernens låneskuld uppgår till cirka 3,5
mdkr och stora investeringsbehov finns framåt. Dessutom uppgår pensionsskulden för
nuvarande och tidigare anställda till cirka 900 mnkr och till detta finns inte medel avsatt.
Med Finanspolicy för Alingsås kommunkoncern följer en strategi för en effektiv
kapitalförvaltning. Förvaltningen innebär en uppdelning baserat på tidshorisont och syfte.
Den första delen, likviditetsförvaltning innebär låg risk och lågt avkastningskrav med likvida
medel och räntebärande värdepapper. Placeringshorisonten är 0-2 år. Den andra delen,
överskottslikviditetsförvaltning med placeringshorisont 2-5 år har medelhög risk och ett
avkastningskrav som motsvarar statsskuldväxlar + 2 procentenheter med placeringar i form
av likvida medel, räntebärande värdepapper och aktiefonder. Den tredje delen är en
pensionsmedelsförvaltning som syftar till att möta kommunens pensionsskuld och tillhörande
flöde av utbetalningar. Tidshorisonten för detta är 10-40 år och denna förvaltningsform har
därmed även hög risk och avkastningskrav på 3 procent i reala termer. Förvaltningen
kommer att bestå av likvida medel, räntebärande värdepapper och aktiefonder med annan
allokering av tillgångsslagen än överskottslikviditetsförvaltningen.
Finanspolicyn reglerar även hållbarhet i kapitalförvaltningen. Utgångspunkten är att ha så
strikta hållbarhetskrav som möjligt där kommunen samtidigt får ett tillräckligt stort urval av
placeringsmöjligheter. Bland annat anges att kommunen i förvaltningen bör använda så
kallad positiv screening som innebär att placeraren väljer in innehav istället för att välja bort.
Max 10 procent av totalportföljen tillåts placeras i påverkansfonder.
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Finanspolicyn medför inga budgetmässiga effekter. Däremot kan det bli relativt stora effekter
på resultatet som varierar mellan åren eftersom marknaden direkt har en effekt på
portföljerna och därmed även på årets resultat. Det är därför viktigt att fokusera på
balanskravsresultatet som exkluderar de resultateffekter som följer av både positiv och
negativ utveckling av placeringarna.
Efter att Finanspolicyn antas kommer finansriktlinjer (nuvarande tillämpningsanvisningar) att
uppdateras. Detta planeras till den senare delen av 2021 eller början av 2022. Riktlinjerna
utgör ramverk som syftar till att ange ansvarsfördelningar, rapportering och övriga principer
för finansverksamheten. Under hösten 2021 och våren 2022 förbereds och införs successivt
den nya förvaltningsmodellen.
Arbetsutskottet har den 13 oktober, § 182 behandlat ärendet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lady France Mulumba (KD) föreslår att arbetsutskottets förslag bifalls.
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Finanspolicy för Alingsås kommun antas. I samband med beslut om finanspolicy, upphör
Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern att gälla.
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§ 160 2021.248 KS

Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 19 april 2021, § 55, att godkänna förvaltningens
förslag om en uppdatering av taxa för upplåtelse av offentlig plats.
Därefter beslutade samhällsbyggnadsnämnden på nytt om taxan den 23 augusti 2021, §
145, med anledning av formaliafel i de tidigare beslutade underlagen.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 september 2021 lämnat följande yttrande:
Uppdateringarna omfattar olika delar av taxan och beskrivs nedan. Samtliga justeringar
framgår av föreslagen taxa som följer med ärendet.
Med föreslagen taxa justeras avgiftsstrukturen från låg- och högsäsong till avgifter innanför
eller utanför stadskärnan. Denna uppdelning gäller kategori A (försäljning) och C (övriga
ändamål). Med uppdelningen låg- och högsäsong är avgiften för uteservering under
lågsäsong (fem månader) dyrare än högsäsong som är sju månader.
Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat ett räkneexempel som förtydligar skillnaderna. Med
den nuvarande modellen uppgår avgiften för en uteservering om 20 m2 till 6 000 kr under
högsäsong som motsvarar 7 månader. För att jämföra detta med det nya förslaget används
samma antal månader för en högsäsong. Förslaget innebär att avgiften för en uteservering
med samma yta som ovan istället kostar 7 560 kr. Den föreslagna avgiften är därmed en
höjning mot den nu gällande avgiftsmodellen. För uteserveringar utanför stadskärnan blir
avgiften lägre jämfört med uteserveringar innanför stadskärnan.
Till kategori A tillkommer även punkt A4 som omfattar platser för foodtrucks. Kategori C
justeras för att även omfatta arbeten som inte omfattar byggställningar, vilket är bodar eller
liknande. Kategori D är ny och omfattar avstängningar som inte omfattas av kategori C. I
samhällsbyggnadsnämndens underlag anges att denna punkten tillkommer för att möjliggöra
hantering av upplåtelser (utan schakt) som får stor påverkan på omgivningen, exempelvis
när entreprenör använder närliggande vägar för att ställa ut avstängningsmaterial med
påverkan på trafiken i området. Därtill anges filminspelningar som ett annat exempel på när
det kan bli stor trafikpåverkan.
Taxan har fått uppdaterade avgifter enligt ovan, men i övrigt har avgifterna inte
indexjusterats.
Arbetsutskottet har den 6 oktober, § 163 behandlat ärendet.
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Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:

Taxa för upplåtelse av offentlig plats fastställs.
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§ 161 2021.465 KS

Taxa enligt plan- och bygglagen 2022
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 23 augusti 2021, § 142, att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa den nya taxan och att den nya taxan börjar gälla 1 januari
2022.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 14 juni 2021, § 99, att ärendet återremitteras för
utredning av konsekvenser av förslag till ny text i § 2 i taxan. Detta har nu justerats och
beskrivs under förvaltningens yttrande.
Den nu gällande taxan fastställdes av kommunfullmäktige den 2 september 2020, § 67, och
började gälla 1 januari 2021.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 september 2021 lämnat följande yttrande:
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram ett nytt underlag för beräkning av
plan- och byggtaxa. Det underlag som har tagits fram av SKR utgår från en annan typ av
beräkningar än den nu gällande taxan. Det av SKR framtaga underlaget har inte legat till
grund för samhällsbyggnadsnämndens föreslagna revidering. Nämnden anger att
förvaltningen behöver ta fram schabloner och genomsnittskostnader genom antingen
fördjupning i verksamheternas tidsredovisning eller genom fallstudier i representativa
ärenden.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att arbetet med att ta fram sådana underlag
bör ske under en tidsrymd motsvarande en höst eller en vår för att bli så heltäckande att de
kan användas som relevanta schabloner. Det anges att ambitionen är att ta fram ett förslag
till taxa som bygger på SKR:s underlag, men förutsättningarna inte har funnits under det
gångna året. Däremot bedöms det finnas möjligheter att genomföra detta arbete under
kommande höst och vår.

Timtaxan justeras enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som publicerades i april
och som uppgår till 2,1 procent år 2022. Detta innebär att timtaxan höjs från 1 120 kr till
1 144 kr. Ärendet återremitterades av samhällsbyggnadsnämnden den 14 juni 2021, § 99, för
utredning av konsekvenser av förslag till ny text i § 2 i taxan. Beslut i vilket taxan tillämpas
behöver inte återrapporteras till nämnd eller kommunfullmäktige. I de ärenden där taxan
däremot inte kan tillämpas behöver beslut fattas av utsedd delegat och beslut om avsteg från
tillämpning av taxan återrapporteras till nämnden. Denna reglering förtydligas genom
markering i föreslagen taxa som följer med ärendet.
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KS § 161, forts
Enligt kommunfullmäktiges beslut den 2 september 2020, § 67, får nämnden varje
kalenderår (avgiftsår) besluta om att höja taxans timersättning med PKV. Eftersom ytterligare
justeringar och förtydliganden läggs till i taxedokumentet föreslås taxan fastställas av
kommunfullmäktige.
Arbetsutskottet har den 6 oktober, § 164 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:

Taxa enligt plan- och bygglagen fastställs och börjar gälla 1 januari 2022.
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§ 162 2021.466 KS

VA-taxa 2022
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 23 augusti 2021, § 143, att
föreslå kommunfullmäktige att fastställa VA-taxa för 2022. De föreslagna justeringarna
beskrivs i förvaltningens yttrande.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 24 september 2021 lämnat följande yttrande:

VA-taxan ska finansiera den samlade VA-verksamheten som står utanför skattekollektivet.
Taxan består av både bruknings- och anläggningsavgifter. Brukningsavgiften finansierar driftoch underhållskostnader av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen.
Anläggningsavgiften är en engångsavgift som betalas vid anslutning till kommunens
allmänna vatten- och avloppsanläggning.
Till 2021 års VA-taxa fastställdes en höjning av brukningsavgiften om 7 procent.
Brukningsavgifterna (avsnitt § 13) föreslås höjas med 9,5 procent. Detta förklaras av att
höjningen är nödvändig för att finansiera intäktsbehovet som verksamheten har 2022.
Föreslagen höjning motsvarar en höjning om cirka 64 kr per månad för en normalvilla (typhus
A).
Ytterligare brukningsavgifter som justeras och höjs är de avgifter som listas under avsnitt
Andra avgifter (avsnitt § 16). Detta avsnitt omfattar bland annat avgift för avstängning av
vattentillförsel. Därtill föreslås sprinkleravgifterna (avsnitt § 17) höjas enligt indexreglering
med KPI (konsumentprisindex) som uppgår till 1,8 procent. Till ärendet följer ett uppdaterat
taxedokument eftersom sprinkleravgifterna har justerats enligt KPI som anges i detta stycke
och i nämndens beslut.
Anläggningsavgiften föreslås höjas till den avgiftsnivå som gäller för särtaxa. I
samhällsbyggnadsnämndens beslut anges att Alingsås kommun har en låg ordinarie
anläggningsavgift, vilket innebär att täckningsgraden för de kostnader som kommunen har
vid anslutning av nya abonnenter är låg. Istället har kommunen tagit ut särtaxa i flertalet av
de nya områden som anslutits till kommunalt vatten och avlopp. Vidare anges att särtaxan är
den vanligaste förekommande anläggningsavgift som fakturerats senaste fem åren.
Förslaget innebär att särtaxorna tas bort och istället justeras ordinarie anläggningsavgift till
den nivå som gäller för särtaxor. Däremot kvarstår den avgift som tas ut för överföringar till
omvandlingsområden.
Arbetsutskottet har den 6 oktober, § 165 behandlat ärendet.
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Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:

1. Förslag till ny VA-taxa 2022 fastställs.
2. Taxan gäller från och med den 1 januari 2022.
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§ 163 2021.470 KS

Taxor för miljöskyddsnämnden 2022
Ärendebeskrivning
Miljöskyddsnämnden beslutade den 24 augusti 2021, § 43, att föreslå kommunfullmäktige att
godkänna och fastställa nämndens förslag på ändringar och uppdateringar av taxor inom
alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med receptfria läkemedel, strålskyddslagen,
livsmedelslagen samt lagen om foder och animaliska biprodukter enligt taxa som följer med
ärendet.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 september 2021 lämnat följande yttrande:
Inom miljöskyddsnämndens ansvarsområden finns idag flertalet separata taxor. Det
föreslagna taxedokumentet innebär att fem taxeområden samlas i det taxedokument. Detta
omfattar alkoholområdet, området tobak, folköl och receptfria läkemedel,
strålskyddsområdet, livsmedelsområdet samt området animaliska biprodukter. Dessa
områden har flera gemensamma bestämmelser vilket innebär att det är fördelaktigt att
sammanställa dessa i ett samlat taxedokument. Detta gäller inte taxan inom miljöbalkens
område. Samtliga förändringar beskrivs ytterligare i underlag till ärendet.
För alkoholområdet föreslås avgiftsstrukturen för tillsyner ändras till en rörlig avgift som är
direkt kopplad till årsomsättning av alkoholhaltiga drycker. Detta innebär att den fasta
avgiften försvinner och att avgiften inte längre baseras på verksamheternas samlade
årsomsättning av alkohol och mat. Den föreslagna modellen innebär att det går att koppla
årsomsättningen av alkoholhaltiga drycker till behovet av tillsynstid. Av underlag till ärendet
framgår uppskattat årligt behov av tillsyn i förhållande till intervaller som baseras på den
årliga omsättningen av alkoholhaltiga drycker. Föreslagen taxa inom alkohollagen börjar
gälla från 1 januari 2022.
Området tobak, folköl och receptfria läkemedel får ett tillägg i form av en hänvisning till lagen
för handel av receptfria läkemedel. Samhällsbyggnadsförvaltningen har meddelat att det inte
finns något behov av reviderade avgiftsnivåer för detta område.
Timavgiften inom strålskyddsområdet föreslås höjas från 950 kr till 1 000 kr. Den föreslagna
timavgiften motsvarar den avgift som tas ut inom miljöbalkens område som regleras i separat
taxedokument. Detta förklaras av att de olika avgiftsområdena har samma beräkningsgrund
för timavgiften. Nämnden får besluta om att årligen indexjustera avgiften i taxan för
miljöbalkens område, vilket innebär att timavgiften inom strålskyddsområdet följer denna
utveckling.
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Inom livsmedelsområdet föreslås debitering av den årliga kontrollavgiften efter genomförda
kontroller. Den nuvarande debiteringen tas ut i förskott i början av året. Detta föreslås mot
bakgrund av lagstiftning på området som innebär att det framöver blir lagkrav på debitering
efter genomförd kontroll. Timavgifterna kvarstår på nuvarande nivå, men med tillägg om att
nämnden årligen får indexjustera dessa enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV),
vilket beskrivs nedan. Ändringen föreslås träda i kraft 1 januari 2022.
Timavgifterna inom området animaliska biprodukter har inte uppdaterats i närtid och föreslås
höjas till den nivå som gäller för livsmedelsområdet. Detta förklaras av att dessa två områden
har liknande bestämmelser, vilket innebär att samma beräkningsunderlag används.
Timavgiften för offentlig (planerad) kontroll höjs från 940 kr till 1 360 kr och timavgiften för
extra offentlig kontroll (uppföljande kontroll vid brister i planerad kontroll) höjs från 830 kr till
1 160 kr.
Förändringen som gäller taxan inom livsmedelsområdet föreslås träda i kraft 1 januari 2022.
Därtill föreslås avgifterna för alkohollagen gälla från den 1 januari 2022. Övriga förändringar
föreslås gälla från och med fastställande av taxedokumentet.

Taxedokumentets delar som omfattar livsmedelsområdet samt animaliska biprodukter
innehåller timavgifter. För dessa timavgifter får miljöskyddsnämnden besluta om att höja
timavgifterna en gång per kalenderår (avgiftsår) med PKV som SKR publicerar i oktober
månad före det aktuella kalenderåret (avgiftsåret). De timavgifter som gäller för
strålskyddsområdet justeras enligt timavgiften i miljöbalkens taxa som årligen får
indexjusteras av nämnden med PKV.
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Arbetsutskottet har den 6 oktober, § 166 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:

1. Förslag på ändringar och uppdateringar av taxor inom alkohollagen, tobakslagen,
lagen om handel med receptfria läkemedel, strålskyddslagen, livsmedelslagen samt
lagen om foder och animaliska biprodukter fastställs.
2. Taxorna inom alkoholområdet och livsmedelsområdet träder i kraft 1 januari 2022.
3. Miljöskyddsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta om att höja timavgifterna
för kontroller inom livsmedelslagen och lagen om foder och animaliska produkter
med PKV som publiceras av SKR i oktober månad före det aktuella kalenderåret
(avgiftsåret). För indexuppräkning gällande år 2023 och framgent gäller 2022 års
kostnadsläge som bas och utgångspunkt.
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§ 164 2021.469 KS

Råd och anvisningar samt Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp
(ABVA)
Ärendebeskrivning
VA-verksamheten regleras av Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, den så kallade
Vattentjänstlagen. Varje huvudman (i detta fall Alingsås kommun) ska fastställa föreskrifter
för de som nyttjar den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. Dessa föreskrifter går
under benämningen ABVA, vilket är en förkortning för Allmänna Bestämmelser för Vatten
och Avlopp i Alingsås kommun. I ABVA regleras de bestämmelser som gäller för brukande
av Alingsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.
Råd och anvisningar ger praktiska råd och upplysningar om vanligt förekommande frågor för
de som har kommunalt vatten och avlopp. Råden är ett komplement till ABVA.
Alingsås kommun har idag en ABVA med tillhörande Råd och anvisningar från 2009, vilken
har varit i behov av uppdatering. Denna nya version av Råd och anvisningar till ABVA, samt
uppdaterad ABVA kommer att ersätta tidigare version.
Samhällsbyggnadsnämnden har den 23 augusti 2021, § 144 behandlat ärendet och godkänt
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Råd och anvisningar till ABVA, samt uppdaterad
ABVA.
Dokumentet kommer att gälla från 1 november 2021, om det fastställs.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 24 september 2021 lämnat följande yttrande:

Dokumenten uppfyller ett viktigt syfte att klargöra vad som krävs av den som använder den
kommunala allmänna vatten-och avloppsanläggningen.
Kommunledningskontoret är positiva till att en ny version av Råd och anvisningar har tagits
fram och att ABVA har uppdaterats.
Arbetsutskottet har den 6 oktober, § 167 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:

Råd och anvisningar samt Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA) fastställs.
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§ 165 2021.474 KS

Revidering av kommunala pensionärsrådets reglemente
Ärendebeskrivning
Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett referensorgan för vård- och
omsorgsnämnden. KPR består av representanter från pensionärsföreningar, två
representanter och ersättare från vård- och omsorgsnämnden samt en ledamot från
kommunstyrelsen. KPR:s nuvarande reglemente antogs av kommunfullmäktige den 27 april
2011, § 53. Med anledning av reglementets ålder behöver reglementet revideras.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 31 augusti 2021, § 45, att
föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till nytt reglemente för KPR.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 22 september 2021 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret instämmer i vård- och omsorgsförvaltningens yttrande och förordar
att förslag till nytt reglemente för kommunala pensionärsrådet antas i enlighet med vård- och
omsorgsnämndens förslag. Ärendet är väl berett hos vård- och omsorgsnämnden och KPR
har fått yttra sig i processen med framtagande att nytt reglemente. Kommunledningskontoret
har inga anmärkningar på förslag till nytt reglemente.
Arbetsutskottet har den 6 oktober 2021, § 168 lämnat följande förslag till kommunstyrelsen
för beslut i kommunfullmäktige:
Med följande ändring:
Rådets ledamöter och ersättare, inklusive pensionärsorganisationernas representanter, får
ersättning samt traktamenten och resekostnadsersättning enligt de av kommunfullmäktige
fastställda ersättningsreglerna för förtroendevalda. Sista meningen i § 18 stryks.
antas förslag till reglemente för kommunala pensionärsrådet och börjar gälla från den 1
januari 2022.
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Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Med följande ändring:
Rådets ledamöter och ersättare, inklusive pensionärsorganisationernas representanter, får
ersättning samt traktamenten och resekostnadsersättning enligt de av kommunfullmäktige
fastställda ersättningsreglerna för förtroendevalda. Sista meningen i § 18 stryks.
antas förslag till reglemente för kommunala pensionärsrådet och börjar gälla från
den 1 januari 2022.
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§ 166 2020.492 KS

Naturvårdsprogrammets åtgärdsplan med förslag på åtgärder inom ram
Ärendebeskrivning
Den 26 februari 2020, § 26 antog kommunfullmäktige Naturvårdsprogram 2020 - 2025.
Miljöskyddsnämnden fick i uppdrag att samordna genomförandet av programmet. Nämnden
fick även i uppdrag att omarbeta åtgärdsplanen, och återkomma med förslag på åtgärder
som kan genomföras inom befintlig ram. Miljöskyddsnämnden har tagit fram en ny
åtgärdsplan och beslutade den 15 juni 2021, § 37 att översända den till kommunfullmäktige
för antagande.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 2 juli 2021 lämnat följande yttrande:
Åtgärdsplanen omfattar åtgärder som behövs för att skydda och gynna naturvärdena i
Alingsås kommun. Samtliga aktiviteter i åtgärdsplanen kan genomföras inom befintlig ram.
Åtgärderna är framtagna av kommunekologen i samarbete med de enheter som ska bidra i
åtgärdsarbetet.
Miljöskyddsnämnden har även upprättat en bilaga till åtgärdsplanen, med aktiviteter som
kräver resurser och finansieringsstöd utöver ram för att kunna genomföras. Nämnden
bedömer att dessa aktiviteter är nödvändiga för att säkerställa effektiv handläggning inom
plan- och bygglovsprocessen och ett bevarande av naturvärden där insatserna göra störst
nytta. Det är endast åtgärdsplanen, exklusive bilagan, som är föremål för beslut i
kommunfullmäktige.
Kommunledningskontoret anser att åtgärdsplanen är väl genomarbetad och rimlig i sin
omfattning. Bilagan utgör ett relevant medskick i fortsatt planerings- och åtgärdsarbete och
som underlag i kommande budgetberedningar.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 oktober 2021, § 169.

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Naturvårdsprogrammets åtgärdsplan antas.
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§ 167 2021.170 KS

Program för uppföljning och insyn av privata utförare
Ärendebeskrivning
Kommuner har enligt kommunallagen möjlighet att lämna över verksamhet till privata
utförare. Kommunen är dock fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för dessa
verksamheter på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi. Kommunen ska
därför kontrollera och följa upp verksamhet som genom avtal lämnats över till privata utförare
och i avtalen tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn.
För att stärka styrningen och strukturen ska fullmäktige enligt 5 kap. 3 § i kommunallagen
(2017:900), varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för kommunala
angelägenheter som utförs av privata utförare på uppdrag av kommunen. Programmet syftar
till att stärka uppföljning och kontroll av privata utförare samt att öka allmänhetens insyn i
privata utförares verksamhet.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 21 september 2021 lämnat följande yttrande:
Under 2021 granskade KPMG på uppdrag av kommunrevisorerna kommunens uppföljning
av verksamhet som bedrivs av privata utförare. Av granskningen framkom att
kommunstyrelsen inte fullt ut har säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av
privata utförare. Mot bakgrund av granskningen lämnades ett antal rekommendationer, bland
annat att kommunstyrelsen bör säkerställa att en översyn och revidering av programmet för
uppföljning och insyn av privata utförare genomförs och lämnas till kommunfullmäktige för
fastställande.
Med anledning av de lagkrav som ställs kring revidering av program för uppföljning av privata
utförare samt den revisionsgranskning som genomfördes har ett förslag till reviderat program
arbetats fram. Eftersom rekommendationerna från revisorerna bland annat även var att ta
fram en plan för hur programmet ska implementeras i verksamheterna, att säkerställa att
programmet blir känt och får genomslag i de avtal som tecknas samt att säkerställa att
tillräcklig uppföljning och återrapportering sker, planerar kommunledningskontoret för att ta
fram tillhörande anvisningar och mall för uppföljning, i syfte att ge vägledning och stöd till de
verksamheter som ska följa upp privata utförare inom ramen för programmet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 oktober 2021, § 175.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Program för uppföljning av privata utförare antas.
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Svar på motion om infartsvägar - 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 30
september 2020, § 119 lämnat en motion om attraktiva infartsvägar.
Motionärerna föreslår följande:
-att kommunens infartsvägar ska vara vackra genom bra planering och attraktiva intryck
-att byggnation längs infartsvägar ska anpassas till kommunens lågmälda framtoning
-att planarbete och detaljplaner ska se till att kommunens framtid knyter an till dess historia.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 16 september 2021 lämnat följande yttrande:
En grundläggande planeringsförutsättning är att alla större vägar som genomkorsar
kommunen och tätorterna ägs av Trafikverket. Det innebär många gånger att vägens
funktion överordnas stadens behov och även att estetiska avvägningar inte ges det utrymme
som man lokalt skulle önska. Marken intill vägarna ägs också i stor utsträckning av privata
fastighetsägare, vilka kommunen främst kan påverka genom dialog, planläggning och andra
bestämmelser. I de fall där kommunen eller Alingsåshem äger egen mark, finns en större
möjlighet att påverka utformning med mera.
Förutom vägar, bör även passager genom tätbyggda miljöer med tåg beaktas utifrån
samma perspektiv. I Alingsås och Västra bodarna är järnvägens passage ett viktigt första
möte med bebyggelsen. Det finns också behov av att se över stationers möte med övriga
delar av platsen.
Förutom entrépunkterna, finns det också potential att förbättra vägarnas samspel och
utformning genom staden och orterna, men även att se över hur bebyggelse utmed
sträckorna inte vänder baksidor mot vägen.
Diskussioner pågår löpande med Trafikverket om hur de statliga vägarna som genomkorsar
staden bättre kan anpassa sig efter lokala behov. I de diskussionerna bör också
gestaltningsfrågor kunna lyftas in. I några fall kan det vara aktuellt att överväga om Alingsås
ska föreslå ett kommunalt övertagande av delsträckor, för att möjliggöra förändringar.
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Samtal har också förts med Trafikverket om möjligheten att skapa trevligare gestaltning i
bland annat rondeller. Det finns en möjlighet för kommunen att bekosta detta, förutsatt att det
uppfyller utformningskrav.

Det finns många exempel att hämta från andra kommuner, för att lyfta miljön i tätortens
entréer och förbifarter. Det kan vara att skapa vackra planteringar utmed vägarna, att placera
ett större konstverk som drar till sig blickarna eller att arbeta med ljussättning och
färgsättning på broar och viadukter. Det kan också handla om att låta bebyggelse markera
entréerna där det är lämpligt och på så sätt visa att man kommer in i en stadsmiljö.

I det pågående arbetet med stadsplan för Alingsås stad, kommer frågan om bebyggelsens
utformning och förhållningssätt till vägar att behandlas på en övergripande nivå.
Intentionerna med att skapa mer inbjudande miljöer och entréer, kommer att lyftas även i
detta arbete. Även bebyggelsens uttryck och arkitektur kommer på en övergripande nivå att
beröras i stadsplanen. Ambitionen är att förvalta och utveckla de specifika karaktärsdrag som
finns i Alingsås, för att vara vägledande för efterföljande detaljplanearbeten. Motsvarande
fördjupningar kring andra tätorter i kommunen kan bli aktuella framöver och då kommer
dessa perspektiv att ingå även i den planeringen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 oktober 2021, § 170.

Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:

Motionen anses besvarad.

Utdragsbestyrkande
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§ 169 2021.300 KS

Svar på motion om att upprätta en kommunal hemlöshetsplan - Leif
Hansson (S), Anita Hedén Unosson (S), PG Björkman (S), Camilla
Stensson (S) och Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning
Leif Hansson (S), Antia Hedén Unosson (S), Pär-Göran Björkman (S), Camilla Stensson (S)
och Simon Waern (S) har till kommunfullmäktige den 26 maj 2021, § 101 lämnat en motion
om att upprätta en kommunal hemlöshetsplan.
Motionärerna föreslår att kommunen upprättar en hemlöshetsplan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 juni 2021, § 131 att lämna motionen till
kommunledningskontoret för beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 22 september 2021 lämnat följande yttrande:
Kommunens arbete med att omhänderta och förebygga bostadsbrist tas upp bland annat i
Alingsås kommuns budget 2021 – 2023, antagen den 4 november 2020, § 161. Ett av
förslagen som presenteras i budgeten är att arbeta med olika aktiviteter för att underlätta för
fortsatt bostadsbyggande. I kommunens bostadsförsörjningsprogram 2017 – 2026, antagen
den 31 maj 2017, § 130, visas hur behovet av bostäder är tänkt att tillgodoses, och även hur
bostadsförsörjningen för särskilda grupper ska säkerställas. I
bostadsförsörjningsprogrammet adresseras problemet med bostadsbrist, och att det saknas
hyresrätter framförallt för vissa grupper. Det pågår för närvarande ett arbete med att ta fram
ett nytt bostadsförsörjningsprogram för Alingsås kommun.
Förutom kommunens övergripande ansvar ska socialnämndens arbete enligt
socialtjänstlagen främja den enskildes rätt till bostad. Rent praktiskt innebär det att nämnden
ansvarar för att tillhandahålla olika former av akuta och temporära, och ibland mer
långsiktiga, boendelösningar efter en biståndsbedömning. I den lokalförsörjningsplan som
socialnämnden i Alingsås kommun beslutade om den 15 juni 2021, § 37 framgår att
förvaltningens arbete med att tillhandahålla boendelösningar påverkas av kommunens
bostadsbrist, framförallt kostnadsmässigt då till exempel lösningar som tillfälliga boenden
ökar. I dagsläget finns det lägenheter och det pågår en bra dialog med AB Alingsåshem, och
det har länge pågått ett vräkningsförebyggande samarbete.
Det är tydligt vilka konsekvenser bostadsbrist kan få bland annat för socialnämndens
verksamheter och brukare. Alingsås kommun har idag inget styrdokument som specifikt
behandlar hemlöshet. Det pågår dock förebyggande arbete för att motverka bostadsbrist,
och målsättningarna framgår i kommungemensamma styrdokument så som budget och
bostadsförsörjningsprogram. Motionärerna framhåller framförallt ett varierat
bostadsbyggande för att bekämpa hemlöshet. Fokus borde därmed ligga på det faktiska
bostadsbyggandet, som tas om hand om i bland annat bostadsförsörjningsprogrammet.
Utdragsbestyrkande
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Kommunledningskontoret anser att det är viktigt att ha en plan för bostadsförsörjning, och att
med hjälp av en genomtänkt bostadsförsörjning motverka hemlöshet. Det är också viktigt att
det sker samverkan inom hela kommunkoncernen kring denna typ av frågor.
Kommunledningskontoret bedömer dock att det kan tas om hand i befintliga styrdokument,
och ser en risk med flera separata styrdokument som ska samspela med varandra.
Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen ska avslås.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 oktober 2021, § 171.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen avslås.

Utdragsbestyrkande
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§ 170 2021.360 KS

Svar på motion om att inte tillåta marknadshyror i allmännyttan - Martin
Lindberg (V) och Karin Berg (V)
Ärendebeskrivning
Martin Lindberg (v) och Karin Berg (v) har till kommunfullmäktige den 16 juni 2021, § 119,
lämnat en motion om att inte tillåta marknadshyror i allmännyttan. Motionärerna menar att
det är viktigt att kommunen tydliggör i ägardirektivet till AB Alingsåshem att oavsett vad som
händer med lagstiftningen när det gäller hyressättning så ska nuvarande system för
hyressättning behållas.
Motionärerna yrkar att kommunen reviderar ägardirektiven för AB Alingsåshem genom att
skriva in att marknadshyror inte ska gälla som hyressättningsprincip oavsett om
lagstiftningen förändras eller ej.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 16 september 2021 lämnat följande yttrande:

I bolagsordningen för AB Alingsåshem framgår att verksamheten ska bedrivas enligt
affärsmässiga principer och åläggas marknadsmässiga avkastningskrav, vilket även regleras
i lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Vidare fastställs det i ägardirektiven
för AB Alingsåshem att bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade
direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen eller mot tvingande bestämmelser i
lag eller annan författning.
Kommunledningskontoret anser att om det skulle komma förändrad lagstiftning gällande
marknadshyror eller för den delen någon annan förändrad lagstiftning som är aktuell för
bolaget så är det bolagets skyldighet att följa detta med tanke på att bolaget ska bedriva
verksamheten på affärsmässiga principer. Därav föreslår kommunledningskontoret att
motionen ska avslås.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 oktober 2021, § 172.

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Lindberg (V) föreslår att motionen bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att
bifalla arbetsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen avslås.

Utdragsbestyrkande
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§ 171 2021.058 KS

Redovisning av obesvarade motioner 2021
Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 32 ska kommunstyrelsen två gånger om året, i
april och oktober, redovisa för fullmäktige de motioner som ännu inte har färdigställts.
Kommunfullmäktige har då att ta ställning om motioner vars beredning inte kunnat avslutas
inom ett år ska avskrivas från ytterligare beredning, eller fortsätta handläggas.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 30 september 2021 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har upprättat en sammanställning över obesvarade motioner.
Totalt har 10 motioner lämnats in till kommunfullmäktige som ännu inte är besvarade. En av
motionerna är äldre än ett år. Sammanställning redovisas i bilaga till tjänsteskrivelsen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 oktober 2021, § 173.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Redovisningen godkänns.
2. Handläggningen fortsätter för följande motioner som är äldre än ett år:
Motion om infartsvägar - Boris Jernskiegg (SD), Glenn Pettersson (SD),
Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson (SD), Otto Stryhn (SD)
och Lars Olof Jaeger (SD).

Utdragsbestyrkande
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§ 172 2021.371 KS

Ansökan om öppet WiFi till Noltorpsvallen - Alingsås kvinnliga
idrottsklubb (KIK)
Ärendebeskrivning
Föreningen Alingsås Kvinnliga IK har inkommit med en ansökan till kommunstyrelsen för att
få tillgång till gästnätverket Guest alingsas i öppen miljö vid Noltorpsvallen. I ansökan
framgår att på senare år krävs internetuppkoppling för att bland annat ha streamad film i
tävlings- och träningssammanhang.
Föreningen har i samband med nybyggnationen av klubbstugan förberett infrastruktur i form
av fiber i fastigheten som möjliggör en accespunkt mot aktivitetetsytorna. Alingsås Kvinnliga
IK föreslår att föreningen ska stå för infrastruktur i form av nät och att Alingsås kommun ska
placera en accespunkt för gästnätverket Guest alingsas.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 juni 2021 lämnat följande yttrande:
Syftet med gästnätverket Guest alingsas är att invånare och besökare ska ha möjlighet att
exempelvis besöka kommunens hemsida och nå annan samhällsinformation. Nätet är inte
utformat för streaming och har heller inte kapacitet för detta. Det är kommunen som har
bedömt var accespunkter till gästnätverket ska placeras. Utöver att gästnätverket inte är
anpassat till de delar som föreningen vill nyttja så är det även en fråga om
likabehandlingsprincip mellan föreningarna.
Om kommunstyrelsen skulle bevilja denna ansökan anser kommunledningskontoret att
övriga föreningar i kommunen bör få samma service i form av accesspunkter och drift. Detta
skulle vara kostnadsdrivande för kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret anser därmed
att ansökan från Alingsås Kvinnliga IK bör avslås.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 oktober 2021, § 174.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Ansökan om öppet WiFi till Noltorpsvallen avslås.

Utdragsbestyrkande
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§ 173 2021.427 KS

Grundläggande granskning 2021
Ärendebeskrivning
Revisorerna ska enligt kommunallagen och god revisionssed årligen granska all
verksamhet. I den grundläggande granskningen ingår att bedöma centrala styrning- och
ledningsfrågor avseende verksamhet, ekonomi och intern kontroll. Likaså är nämndens och
styrelsens omvärldsanalys och riskbedömningar av stort intresse för revisorerna.
Revisorernas bifogade frågor är tänkt att utgöra underlag i denna granskning.

Svaren ska kunna härledas till revisionsbevis som styrker svaret, det vill säga verifieras
genom dokument, protokoll m m. Kommunstyrelsen ska senast svara den 22 oktober 2021.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 20 september 2021 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har fyllt i förslag till svar i svarsbilagan och hänvisat svaren till
de beslut som kommunstyrelsen har fattat under året. Det handlar framförallt
om kommunstyrelsens budget 2021-2023, kommunstyrelsens fördjupade månadsuppföljning
2021, kommunstyrelsens delårsbokslut och årsbokslut 2020, tidigare års internkontrollplaner
med tillhörande risk- och väsentlighetsanalyser samt hänvisningar till kommunens styrmodell
med tillhörande anvisningar. Den ifyllda svarsbilagan och bilagorna som svaren hänvisar till
finns som bilagor i ärendet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 oktober 2021, § 176.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till svar till revisorerna som sitt eget och ger
kommunledningskontoret i uppdrag att överlämna svaren i den grundläggande granskningen
2021 till KPMG.

Utdragsbestyrkande
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§ 174 2021.501 KS

Upphandling av Alingsås kommuns lokalvård
Ärendebeskrivning
Alingsås kommuns lokalvård är sedan 2008 upphandlad som tjänst. Det innebär att en
leverantör ansvarar för utförandet av all lokalvård för kommunens räkning. Leverantörerna
utför uppdraget i nära samarbete med kommunens ansvariga förvaltningar. Avtalet är idag
uppdelad i geografiska områden med olika leverantörer. Kommunens avtal löper ut den 1
april 2022 och en ny upphandling behöver genomföras för att säkerställa att kommunens
lokalvård vidmakthålls på ett bra sätt.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 28 september 2021 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tillsammans med tjänstemän från berörda förvaltningar tagit
fram ett upphandlingsdokument där utgångspunkten är föregående upphandling med en del
justeringar utifrån förvaltningarnas synpunkter.
Av kommunens policy för inköp och upphandling framgår att kommunstyrelsen har ett
huvudansvar för det strategiska upphandlingsarbetet och för samordning av inköp och
upphandlingar inom Alingsås kommunkoncern. Enligt kommunens riktlinjer för inköp och
upphandling är upphandlingsenheten på kommunledningskontoret ansvarig för
förvaltningsövergripande upphandlingar. Eftersom lokalvården påverkar flera förvaltningar
klassas detta som en förvaltningsövergripande upphandling och ligger således ytterst under
kommunstyrelsens ansvar.
Med anledning av upphandlingens beskaffenhet överlämnas ärendet till kommunstyrelsen för
avgörande.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 oktober 2021, § 177.
Förslag till beslut på sammanträdet
Simon Waern (S), Anita Hedén Unosson (S), Irene Jonsson (S) och Peter Norlander (S)
föreslår följande tillägg till beslutet:
Kommunledningskontoret får i uppdrag att, två år före eventuell förlängning av kommande
avtal, utvärdera avtalet samt utreda övergång till egen regi som alternativ till fortsatt extern
regi.
Anna Hansson (MP) föreslår att ärendet återremitteras för komplettering.
Daniel Filipsson (M), Martin Lindberg (V), Lady France Mulumba (KD), Jens Christian Berlin
(L) och Annika Qarlsson (C) föreslår att Simon Waerns m fl tilläggsförslag bifalls.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Simon Waerns m fl
tilläggsförslag.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
1. Ekonomichefen får i uppdrag att fastställa upphandlingsdokumentet och godkänna det för
annonsering.
2. Ekonomichefen får i uppdrag att underteckna avtalet med vinnande leverantör/leverantörer
i upphandlingen.
3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att, två år före eventuell förlängning av kommande
avtal, utvärdera avtalet samt utreda övergång till egen regi som alternativ till fortsatt extern
regi.

Reservation
Anna Hansson (MP) lämnar följande skriftliga reservation:
Upphandlingen av lokalvård omfattar mycket stora belopp och påverkar rent praktiskt stora
delar av kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen behöver säkerställa att bra krav ställs
för ekologisk och social hållbarhet. De skriftliga handlingarna som kommit kommunstyrelsen
ledamöter till del har varit otillräckliga för att jag ska kunna ta politiskt ansvar för
upphandlingskriterier med mera. Till skillnad från upphandlingen av livsmedel, så finns det
ingen specifik policy eller program som skapar ett tillfredsställande underlag för politisk
styrning. Dagens beslut har inte heller föregåtts av extra möte med detaljerade fakta och
diskussioner. Jag yrkade på återremiss då jag ansåg att jag inte hade den önskade och
förväntade möjligheten till politiskt ansvarstagande och påverkan av innehållet i
upphandlingen.

Utdragsbestyrkande
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Val av ny personlig ersättare för Simon Waern (S) i kommunstyrelsens
arbetsutskott efter Peter Norlander (S)
Ärendebeskrivning

Peter Norlander (S) har den 6 september 2021 avsagt sig sitt uppdrag som personlig
ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott för Simon Waern (S).

Kommunstyrelsen har att utse ny personlig ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott för
Simon Waern (S).

Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Göran Alexandersson (S) utses till personlig ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott efter
Peter Norlander (S), för Simon Waern (S) för tiden fram till och med den 31 december 2022.
Expedieras till
G. Alexandersson, Klk-kansli, Klk-lön

Utdragsbestyrkande
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Redovisning av delegeringsbeslut
Delegationsbeslut


2021.001 KS-017
Delegationsbeslut kommundirektören - Enligt punkt 3.8 Beslut om
attesträttigheter, uppdatering av attestlista för kommunledningskontoret



2021.528 KS-001
Delegationsbeslut avdelningschef - Enligt punkt 3.17 Tecknande av
avtal, Undertecknat uppdragsavtal för försäljning av fastigheten Magra 5:54



2021.528 KS-002
Delegationsbeslut exploateringsingenjör Enligt punkt 5.20 Beslut om,
och undertecknande av handlingar, Undertecknat köpekontrakt för fastigheten Magra 5:54
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§177

Meddelanden
Anmälningar
 2021.276 KS-005 VON § 54 Uppdrag - Plan för omställning av Brunnsgården
 2021.276 KS-006 Förslag - Plan för omställning av Brunnsgården
 2021.002 KS-025 Månadsrapport september - Överlikvid
 2021.002 KS-026 Månadsrapport september - Finansrapport Alingsås
kommunkoncern september 2021
 2021.002 KS-027 Månadsrapport september - Beloppsgränser och saldon
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