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Kommunstyrelsen
Protokoll
2022-06-20
Plats och tid

Rådslaget, Rådhuset, Alingsås
kl. 14:00-15:45

Beslutande

Daniel Filipsson (M) (ordförande)
Simon Waern (S) (vice ordförande)
Anita Hedén-Unosson (S)
Susanna Nerell (C)
Annika Qarlsson (C)
Jens Christian Berlin (L)
Klas Åkerlund (L)
Boris Jernskiegg (SD)
Lady France Mulumba (KD)
Martin Lindberg (V)
Anna Hansson (MP)
Camilla Stensson (S) ersätter Irene Jonsson (S)
Göran Alexandersson (S) ersätter Peter Norlander (S)
Eva-Lotta Pamp (M) ersätter Karin Schagerlind (M)
Jill Holm (SD) ersätter Zandra Pettersson (SD)

Ej tjänstgörande
ersättare

Pamela Nilsson Ludvigsson (S)
Thorsten Larsson (M)
Kent Perciwall (KD)
Maria Adrell (V)
Zlatibor Sinik (C)

Övriga deltagare

Maria Standar (kommundirektör)
Anci Eyoum (kommunsekreterare)
Ulrika Månsson (kommunsekteterare)
Jesper Adolfsson (punkt A, Nya planer, planarkitekt) §91
Simon Lindau (punkt B och C, kommunledningskontoret, ekonomichef) §91
Eija Suhonen (punkt D och E, säkerhetschef) §91

Utses att justera

Simon Waern (S)

Justeringens plats och
tid

Protokollet justeras digitalt.

Paragrafer

§§91-101

Sekreterare

Anci Eyoum
Ordförande

Daniel Filipsson (M)
Justerande

Simon Waern (S)

Utdragsbestyrkande
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på Alingsås kommuns digitala anslagstavla.
Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2022-06-20

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2022-06-21
Rådhuset, Alingsås

Datum för anslags
nedtagande

2022-07-13
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2022-06-20

§ 91
§ 92
§ 93
§ 94
§ 95
§ 96
§ 97
§ 98
§ 99
§ 100
§ 101

Information och överläggningar
Flytt av mobila elverk
Detaljplan för Alingsås, bostäder vid Vardsjövägen, norra delen (Tuvebo
1:54), granskning
Ramar 2023-2025 för Alingsås kommun
Reviderad ansökan om investeringsbidrag från Gerdskens BK
Månadsuppföljning 2022 för kommunstyrelsen, maj
Revidering av riktlinjer och organisation för säkerhets- och beredskapsarbete
i Alingsås kommun
Säkerhetsorganisationen 2022
Redovisning av delegeringsbeslut
Meddelanden
Avslutning

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2022-06-20

§ 91

Information och överläggningar
A/ Detaljplan för Alingsås, bostäder vid Vardsjövägen, norra delen (Tuvebo 1:54),
granskning
B/ Ramar 2023-2025 för Alingsås kommun
C/ Reviderad ansökan investeringsbidrag från Gerdsken BK
D/ Revidering av riktlinjer och organisation för säkerhets- och beredskapsarbete i
Alingsås kommun
E/ Flyttning av mobila elverk
F/ Kommundirektörens information
-organisation kommunledningskontoret, pågående rekryteringar
-sommarbemanning i kommunen
G/ GR-information och övrig information
-Bjärkelyftet 8 juni
-Hundstallet, förhandsvisning

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2022-06-20

§ 92 2022.272 KS

Flytt av mobila elverk
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun har fem mobila elverk, vara fyra fungerande. De fem elverken är placerade
för uppställning och drift vid Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund. Med anledning
av räddningstjänstens planerade flytt till ny räddningsstation måste beslut tas om verkens
framtida placering.
Detta ärende avser endast de befintliga verkens uppställning och drift. I närtid behöver också
utredning göras samt beslutas om dimensionering av reservkraft för Alingsås kommuns
verksamheter.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 10 maj 2022 lämnat följande yttrande:

Kommunledningskontoret rekommenderar att befintliga, fungerande verk flyttas till Sävelund
och att samhällsbyggandsförvaltningen tar över ansvar för drift av fyra elverk.
Kommunledningskontoret kommer, vid en flytt till Sävelund, att ansvara för att rutiner för drift,
underhåll samt provkörning tas fram. Initialt uppkommer en kostnad i och med att elverket
behöver skydd.
Förslaget är samverkat och godkänt av samhällsbyggnadsförvaltningen.
Arbetsutskottet har den 25 maj 2022, § 91 behandlat ärendet och lämnat följande förslag till
beslut i kommunstyrelsen:
1. Flytt av fyra mobila elverk till Sävelund samt ändring av driftsansvar flyttas
från räddningstjänsten till samhällsbyggnadsförvaltningen.
2. Inköp av tält för skydd av elverken godkänns.
Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2022, § 80 att bordlägga ärendet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Boris Jernskiegg (SD) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare beredning.
Annika Qarlsson (C), Simon Waern (S), Anna Hansson (MP) och Jens Christian Berlin (L)
föreslår att Boris Jernskieggs förslag bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2022-06-20

KS § 95, forts
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Ärendet återremitteras för ytterligare beredning.
Expedieras till
Klk-stabsavd.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2022-06-20

§ 93 2020.575 KS

Detaljplan för Alingsås, bostäder vid Vardsjövägen, norra delen (Tuvebo
1:54), granskning
Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att bygga cirka 100 nya bostäder i form av
småhus och flerbostadshus med lägenheter.
Ett planförslag har varit ute på samråd under tiden 21 december – 22 januari 2013, och
sedan granskning mellan 4 oktober – 4 november 2013. Planarbetet pausades därefter, och
har nu återupptagits igen med ett reviderat förslag, varför detaljplanen går ut på granskning
på nytt. Den senast beslutade planprioriteringen, kommunstyrelsen den 8 februari 2021,
§10, anger att rubricerad detaljplan beräknas antas under 2022.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 3 juni 2022 lämnat följande yttrande:
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i granskningsutlåtande (2022-02-04) kommenterat de
synpunkter som kom in under granskningstiden och ej tillgodosedda synpunkter från
samrådet. Plan- och illustrationskarta samt planbeskrivning föreslås revideras i enlighet med
granskningsutlåtande. Planläggningen sker med normalt förfarande enligt äldre PBL då
planuppdraget påbörjades år 2012. Förfarandet kan sägas motsvarar utökat förfarande enligt
nya PBL, och förfarandet används eftersom förslaget inte i alla delar är förenligt med
översiktsplanen. Planförslaget innebär också ekonomiska åtaganden för kommunen. Beslut
om granskning avgörs av kommunstyrelsen.
Utmed Varsjövägen, den norra delen av Rothoffskärrsvägen och utmed en ny gata centralt i
planområdet planeras det för cirka 100 bostäder i form av småhus och flerbostadshus med
lägenheter. Detaljplanens planbestämmelser, som reglerar de nya bostäderna, ger en
flexibilitet när det gäller vilken typ av hus som är möjligt att bygga. Det är tillåtet att uppföra
både friliggande villor och grupphus i form av parhus, radhus eller kedjehus. På de delar
närmast E20 tillåts även mindre flerbostadshus.
I det gamla planförslaget som varit på samråd och granskning tidigare inkom flertalet
yttranden från boende längs Varsjövägen som uttryckte oro över en ökad trafik. Särskilt
fokus i planen har därför varit att ordna en bra gång- och cykelanslutning mot centrala
Alingsås. Vid nybyggnation av gator inom tätort med en större samling boende är
inriktningen att gator blir allmän plats, vilket därför föreslås i planförslaget. Intilliggande gator
norr om planområdet är också kommunala.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att förslaget till markanvändning inte ger en
betydande miljöpåverkan. Slutlig detaljplan antas av kommunfullmäktige.
Arbetsutskottet har den 8 juni 2022, § 114 behandlat ärendet.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2022-06-20

KS § 96, forts
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Revideringarna godkänns och planförslaget hålls tillgängligt för granskning enligt plan- och
bygglagen 5:18-21.
Expedieras till
SBF-avd. samhällspl

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2022-06-20

§ 94 2022.266 KS

Ramar 2023-2025 för Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Styrmodellen för Alingsås kommun antogs av kommunfullmäktige den 27 november 2019, §
218. Enligt styrmodellen ska kommunstyrelsens arbetsutskott arbeta fram förslag till
ekonomiska ramar för nästkommande tre år under en ramberedning som sker under våren
varje år och som genomförs med tjänstemän från kommunledningskontoret.
Ramberedningen hölls den 18 maj 2022.
Ramberedningen har enats om att den generella uppräkningen för nämnderna ska uppgå till
100 procent av PKV 2023, 100 procent av PKV 2024 och 100 procent av PKV 2025.
Med detta ärende lämnas förslag till ramar, det vill säga kommunbidrag för respektive nämnd
under ramperioden.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 24 maj 2022 lämnat följande yttrande:
Förslag till ramar redovisas av bilaga till ärendet. Ramarna har justerats enligt kommunens
befolkningsprognos eftersom resursfördelningsmodellens utgångspunkt är i de verksamheter
som direkt påverkas av förändrade volymer. Därtill justeras ramarna med en uppräkning i
form av Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
Arbetsutskottet har den 8 juni 2022, § 115 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Förslag till ramar för kommunens nämnder 2023–2025 godkänns.
Expedieras till
samtliga nämnder

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2022-06-20

§ 95 2020.507 KS

Reviderad ansökan om investeringsbidrag från Gerdskens BK
Ärendebeskrivning
Gerdskens BK har tidigare beviljats ungefär 2,5 mnkr i investeringsbidrag från
kommunstyrelsen för om- och tillbyggnad av föreningens klubbhus på fastigheten Tuvebo
1:8. För att kunna finansiera investeringen har föreningen ansökt om medel från, utöver
Alingsås kommun, Sparbanksstiftelsen, RS/SIFU samt planerat att gå in med ett eget kapital
om drygt 1,3 mnkr.
Föreningen och kommunen har nått en överenskommelse om en transaktion av klubbhus
och marken runt klubbhuset där föreningen köper detta av kommunen.
Föreningen beviljades investeringsbidrag från kommunen för ungefär ett och ett halvt år
sedan och hade då planerat att påbörja byggnationen så snart som bygglovet var färdigt.
Dessvärre blev bygglovet överklagat och det har försenat processen. Nu har föreningen fått
klartecken på att överklagandet är avslaget och att föreningen kan återuppta arbetet med
klubbhuset. Dessvärre har det hänt en del med byggpriserna på ett och ett halvt år och
föreningen har därför behov av ytterligare investeringsbidrag. Föreningen för även dialog
med övriga bidragsgivare samt ser över möjligheterna för ytterligare banklån.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 14 juni 2022 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har haft löpande kontakt med Gerdskens BK under processen och
var där senast i början av juni för att diskutera alternativa finansieringslösningar för
föreningen. Efter att ha sett över de senaste offerterna som föreningen har fått anser
kommunledningskontoret att det är rimligt att ompröva tidigare beslut om investeringsbidrag.
Föreningen ser ut att kunna få ihop hela finansieringen av projektet och ett positivt beslut
från kommunen hade varit fördelaktigt för fortsatta finansieringsdiskussioner med övriga
aktörer.
Utifrån de senaste offerterna beräknas projektets totalkostnad till knappt 7,9 mnkr och
föreningen ansöker om investeringsbidrag motsvarande 50 procent av detta från Alingsås
kommun. Ansökan uppgår därmed till maximalt 3 935 tkr. Kommunledningskontoret anser att
detta bör beviljas utifrån gällande riktlinjer för investeringsbidrag.
I samband med diskussionerna kring transaktionen av klubbhus och marken runt klubbhuset
så lyftes även en eventuell transaktion av den multisportarena som Gerdskens BK anlade år
2015 på Alingsås kommuns fastighet Tuvebo 1:8. I anläggningen ingår konstgräsplan, sarger
och flera mål samt staket mot kringliggande fastigheter. Kommunledningskontoret föreslår att
den förvärvas av kommunen som en del i finansieringen av projektet samt att det samtidigt
kan vara rimligt att det är kommunen som är ägare till denna framöver. Föreningen har visat
sin ekonomiska redovisning för kommunledningskontoret och ett värde av multisportarenan
har uppskattats till 336 tkr utifrån ursprunglig investering, avskrivningar etc.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2022-06-20

KS § 98, forts
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
1. Gerdskens BK beviljas ett investeringsbidrag om maximalt 3 935 tkr.
Detta beslut ersätter tidigare beslut i ärendet.
2. Ekonomichefen ges mandat att underteckna köpeavtal för Multisportarenan
på fastigheten Tuvebo 1:8.
Expedieras till
Gerdskens BK

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2022-06-20

§ 96 2022.008 KS

Månadsuppföljning 2022 för kommunstyrelsen, maj
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 13 juni 2022 lämnat följande yttrande:
I den ekonomiska uppföljningen per maj månad prognosticerar kommunstyrelsens
verksamheter fortsatt ett resultat i nivå med budget. Det förekommer prognosticerade
avvikelser inom kontogrupperna, men högre intäkter och ett överskott inom kontogruppen
personalkostnader förväntas täcka upp för högre kostnader för köp av tjänst och övriga
kostnader.
Kommunens exploateringsverksamhet är organisatoriskt placerad under kommunstyrelsen
men utgör inte en del av den ordinarie driftsredovisningen. Därav särredovisas
verksamheten i samband med ekonomiska uppföljningar och bokslut.
Exploateringsverksamheten prognosticerar ett överskott om ca 35,1 mnkr till följd av åtta
stycken genomförda försäljningar samt en som planeras genomföras under året.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Månadsuppföljning kommunstyrelsen, maj 2022 godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2022-06-20

§ 97 2022.286 KS

Revidering av riktlinjer och organisation för säkerhets- och
beredskapsarbete i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun har en säkerhetspolicy antagen av kommunfullmäktige den 30 oktober
2019, § 209. Till policyn har riktlinjer och organisation antagits av kommunstyrelsen den 14
oktober 2019, § 178. Av riktlinjerna framgår att en översyn och eventuell revidering av
policyn och riktlinjerna ska göras vart år i samband med den årliga rapporteringen av
säkerhetsarbetet.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 24 maj 2022 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till revidering av riktlinjerna. Revideringen
avser endast omgruppering av arbetsgrupper, utifrån att frågor samordnas och strukturer
effektiviseras.







Ur arbetsgruppen ”Lokalsäkerhet, bevakning”, bryts bevakningsfrågan ut och
avhandlas i särskild ordning.
Arbetsgrupperna ”IT-säkerhet” och ”Informationssäkerhet” slås ihop och blir en grupp.
Arbetsgrupperna ”Skydd mot grov organiserad brottslighet” och ”Arbete mot
våldsbejakande extremism” slås ihop och blir en grupp.
Arbetsgruppen ”POSOM” byter namn till att ”Krisstöd”.
Arbetsgruppen ”Säkerhet i fysisk planering” utgår eftersom den funktionen förväntas
omhändertas i linjeorganisationen.
Tidigare bilaga ”Sammanställning och matris på möten” tas bort.

Säkerhetspolicyn för Alingsås kommun behöver inte revideras.
Arbetsutskottet har den 8 juni 2022, § 116 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:

Föreslagna revideringar av ”Riktlinjer och organisation för säkerhets- och beredskapsarbetet
i Alingsås kommun” godkänns.
Expedieras till
Samtliga förvaltningar och bolag, AVRF

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2022-06-20

§ 98 2022.285 KS

Säkerhetsorganisationen 2022
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun har en säkerhetspolicy antagen av kommunfullmäktige den 30 oktober
2019, § 209. Till policyn har riktlinjer och organisation antagits av kommunstyrelsen den 14
oktober 2019, § 178. Av riktlinjerna framgår att det för vart år ska sammanställas en rapport
till kommunstyrelsen. Eventuella revideringar av policy och riktlinjer ska göras vid samma
informationstillfälle, årets revideringar redovisas i särskild ordning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 25 maj 2022 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit fram en sammanställning av insatser av det arbete som
har gjorts inom kommunens säkerhetsorganisation under 2021.
Inför 2021 finns det behov av att göra revideringar av riktlinjer och det görs i separat ärende.
Arbetsutskottet har den 8 juni 2022, § 117 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:

Årlig rapportering av säkerhetsorganisation 2021 godkänns.
Expedieras till
Samtliga förvaltningar och bolag, AVRF

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2022-06-20

§99
Redovisning av delegeringsbeslut
Delegationsbeslut


2017.440 KS-031
Delegationsbeslut exploateringsingenjör - Enligt punkt 5.19 - Yttrande
om remiss, ansökan om tillfälligt bygglov för bodetablering inom Bergkullen 2



2022.313 KS-002
av arrende



2022.217 KS-002
Delegationsbeslut exploateringsingenjör - Enligt punkt 5.8 Överenskommelse om andel i gemensamhetsanläggning Sollebrunn GA:3



2022.018 KS-001
Delegationsbeslut tillväxtchef - Enligt punkt 5.1 - Yttrande samråd Detaljplan för Alingsås, Kontor och Centrum vid Kabom, (Solen 14 och del av Centrum 1:17)



2022.001 KS-007
attesträttigheter

Delegationsbeslut kommundirektör - Enligt punkt 3.8 - Beslut om



2022.007 KS-023
finanspolicy

Delegationsbeslut ekonomichef - Enligt punkt 3.1 - Infasning ny

Delegationsbeslut exploateringsingenjör - Enligt punkt 5.16 - Överlåtelse

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2022-06-20

§100

Meddelanden
Anmälningar
 2022.035 KS-017
 2022.035 KS-018
 2022.035 KS-019
 2022.035 KS-020
 2022.015 KS-010
och Regioner

Månadsrapport maj - Finansrapport - Alingsås Kommunkoncern
Månadsrapport maj - Överlikviditetsförvaltning
Månadsrapport maj - Pensionsmedelsförvaltning
Månadsrapport maj - Likviditetsförvaltning
KS meddelande - Förbundsavgift år 2023 till Sveriges Kommuner

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2022-06-20

§ 101

Avslutning
Ordföranden tackar kommunsekreteraren för ett gott samarbete under många år, till hösten
väntar andra uppdrag för kommunsekreteraren.
Ordföranden tackar kommunstyrelsen för ett gott samarbete under våren, samt riktar även ett
tack till tjänstemän, vice ordföranden och sekreterare och tillönskar samtliga en skön och
avkopplande sommar.

Utdragsbestyrkande

