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Kommunstyrelsen
Protokoll
2022-08-22
Plats och tid

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

Beslutande

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

Ej tjänstgörande
ersättare

Göran Alexandersson (S)
Pamela Nilsson Ludvigsson (S)
Eva-Lotta Pamp (M)

Övriga deltagare

Maria Standar (kommundirektör)
Ulrika Månsson (kommunsekreterare)
Anci Eyoum (kommunsekreterare)
Oskar Roussakis (punkt A, samhällsbyggnadsförvaltningen, planarkitekt)
§102
Hanna Andersson (punkt A, kommunledningskontoret,
exploateringsingenjör) §102

Utses att justera

Simon Waern (S)

Justeringens plats och
tid

Protokollet justeras digitalt.

Paragrafer

§§102-110

Sekreterare

Ulrika Månsson
Ordförande

Daniel Filipsson (M)
Justerande

Simon Waern (S)
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på Alingsås kommuns digitala anslagstavla.
Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2022-08-22

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2022-08-25
Rådhuset, Alingsås

Datum för anslags
nedtagande

2022-09-16
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Kommunstyrelsen
Protokoll
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§ 102
§ 103
§ 104
§ 105
§ 106
§ 107
§ 108
§ 109
§ 110

Information och överläggningar
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige 2023
Ekonomiskt anslag för vårdsamverkan Alingsås Lerum - SAMLA 2023
Samråd om förslag till budget och verksamhetsplan för Tolkförmedling Väst
2023-2025
Svar på granskning av kommunens bostadsförsörjning
Planavtal för Detaljplan Torget, Sollebrunn
Ansökan om investeringsbidrag för solceller - Holmalunds IF
Redovisning av delegationsbeslut
Meddelanden
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4

Kommunstyrelsen
Protokoll
2022-08-22

§ 102

Information och överläggningar
A/ Planavtal för Detaljplan Torget, Sollebrunn
B/ Kommundirektörens information
- Bemanning under sommaren
- Covid-läget
- Ukraina

Utdragsbestyrkande
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2022-08-22

§ 103 2022.337 KS

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2023
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 13 juni 2022 lämnat följande yttrande:

Kommunledningskontoret har tagit fram följande förslag på datum för sammanträdesdagar
2023 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott:
Kommunfullmäktige
Sammanträde med kommunfullmäktige (KF) hålls följande onsdagar kl 18.00:
Observera att sammanträdet den 8 november, där budgeten ska behandlas, börjar kl 9.30.
25 januari
22 februari
29 mars (årsredovisning)
26 april
31 maj
14 juni
6 september
27 september
25 oktober (delårsbokslut)
8 november (budget, heldag)
29 november
13 december

Första sammanträdet med kommunfullmäktige år 2024 äger rum onsdagen den 31 januari.

Utdragsbestyrkande
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KS § 103, forts.

Kommunstyrelsen

Sammanträde med kommunstyrelsen (KS) hålls följande måndagar, kl 14.00:

16 januari (val)
6 februari
6 mars (årsredovisning)
3 april
8 maj (KS fördjupad månadsuppföljning)
7 juni (OBS onsdag – fördjupad månadsuppföljning)
19 juni (ramar)
21 augusti
4 september
25 september (delårsbokslut, KS egna)
16 oktober (delårsbokslut och budget)
6 november
27 november
11 december
Första sammanträdet med kommunstyrelsen år 2024 äger rum måndagen den 5 februari.

Utdragsbestyrkande
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KS § 103, 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 20 februari i samband med årsredovisning
-måndagen den 15 maj i samband med fördjupad månadsuppföljning
(observera, gäller ej bolag och räddningstjänstförbund)
-tisdagen den 26 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 17 maj.
Arbetsutskottets budgetberedning sker tisdagen 12 september, onsdagen den 13 september,
torsdagen den 14 september och fredagen den 15 september.

Utdragsbestyrkande
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KS § 103, forts.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen för år 2023 godkänns.
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Sammanträdesdagarna för kommunfullmäktige för år 2023 godkänns.
Expedieras till
Samtliga nämnder, bolag samt räddningstjänstförbundet

Utdragsbestyrkande
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§ 104 2022.338 KS

Ekonomiskt anslag för vårdsamverkan Alingsås Lerum - SAMLA 2023
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige i Alingsås kommun beslutade den 6 september 2017, § 176 att
godkänna den interimistiska närvårdssamverkan mellan Lerum och Alingsås.
Vårdsamverkan Lerum Alingsås (SAMLA) bildades år 2017 och vårdsamverkan är till för
invånare som har behov av samordnade och samtidiga vårdåtgärder, och omfattar insatser
från både kommun och region. Insatserna riktar sig till både äldre samt barn och unga, och
grupper som särskilt uppmärksammas är barn och unga, psykisk hälsa och missbruk samt
äldre personer och vård i livets slut. Samverkan i SAMLA omfattas av Regionens hälso- och
sjukvård och Södra Älvsborgs sjukhus, kommunal vård, omsorg, socialtjänst och elevhälsan i
Alingsås- och Lerums kommun samt Hälso- och sjukvårdsnämnden Väst.
I den politiska samrådsgruppen för SAMLA ingår för Alingsås kommuns del representanter
från vård- och omsorgsnämnden, barn- och ungdomsnämnden samt socialnämnden.
SAMLA politiska samrådsgrupp fattade den 20 maj 2022 inriktningsbeslut att anta
ekonomiskt anslag 2023 för Vårdsamverkan SAMLA och föreslår berörda nämnder och
styrelser att fastställa samrådsgruppens beslut.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 27 juni 2022 lämnat följande yttrande:
Förtroendevalda och tjänstepersoner har gemensamt formulerat underlag till planering av
kommande års samverkansarbete mellan kommun och sjukvård i området Lerum och
Alingsås. Inför 2023 höjs anslaget för SAMLA något, då det räknas upp med gällande
vårdprisindex. För Alingsås kommuns del blir det en ökning med 9 000 kr jämfört med
föregående år. SAMLA har som mål att år 2023 klara sig på ingående parters anslag.
Alingsås kommuns del av anslaget belastar vård- och omsorgsnämndens budget, kostnaden
är avstämd med vård- och omsorgsförvaltningen. Kommunledningskontoret har inga
ytterligare synpunkter.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Samrådsgruppen i SAMLAs beslut att anta det ekonomiska anslaget för 2023 om 1 846,5 tkr,
varav Alingsås kommun står för 458 tkr, fastställs.
Expedieras till
SAMLA, Klk-ek, Vård- och omsorgsnämnden

Utdragsbestyrkande
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§ 105 2022.310 KS

Samråd om förslag till budget och verksamhetsplan för Tolkförmedling
Väst 2023-2025
Ärendebeskrivning
Direktionen för Tolkförmedling Väst beslutade vid sitt sammanträde den 20 maj 2022, § 474,
att godkänna förslag till budget och verksamhetsplan 2023-2025. Vidare beslutade
direktionen att översända förslaget till förbundsmedlemmarna för samråd inför beslut om
budget och verksamhetsplan 2023-2025 på direktionsmöte den 30 september.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 juni 2022 lämnat följande yttrande:
Förbundets kostnader finansieras genom intäkter från medlemmarnas köpta tjänster och
debiteras enligt självkostnadsprincipen. Förbundets budgetomslutning för 2023 beräknas till
213 mnkr. Direktionen för Tolkförmedling Väst föreslår en snitthöjning av priserna om 2,9
procent inför budget 2023.

Kommunledningskontoret bedömer att föreslagen budget och verksamhetsplan samt
snitthöjning av priserna om 2,9 procent bör godkännas.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Förslag till budget och verksamhetsplan 2023-2025 för Tolkförmedling Väst godkänns.
Expedieras till
Tolkförmedling Väst

Utdragsbestyrkande
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§ 106 2022.370 KS

Svar på granskning av kommunens bostadsförsörjning
Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Alingsås kommun har KPMG genomfört en
granskning av kommunens bostadsförsörjning. Kommunens revisorer har behandlat och
godkänt revisionsrapporten. Revisorerna överlämnar revisionsrapporten till
kommunstyrelsen, med frågeställningen om vilka åtgärder berörda nämnder och
kommunstyrelsen avser att genomföra med bakgrund av revisionsrapporten. Svaret ska vara
revisorerna tillhanda senast den 12 september 2022.
Granskningens sammanfattande bedömning är att kommunen har en delvis ändamålsenlig
styrning och uppföljning av kommunens bostadsförsörjning, och att det finns styrande
dokument för kommunens bostadsförsörjning som i huvudsak är ändamålsenliga.
Granskningens rekommendationer till kommunstyrelsen är följande:
Se över och uppdatera bostadsförsörjningsprogrammet innan mandatperiodens slut, i
enlighet med gällande föreskrifter.
Sträva efter att i större utsträckning följa de konkreta tillväxt- och byggnationsmål som
formulerats i de nationella och regionala riktlinjerna för att bättre kunna möta upp befintligt
och kommande tillväxt- och byggnationsbehov, samt beakta rådande brist på hyresrätter. För
att få fram ett aktuellt underlag rekommenderas att en analys genomförs i syfte att sondera
det reella behovet av bostäder.
Säkerställa att bostadsförsörjningen av särskilt utsatta grupper lyfts fram i samtliga styrande
dokument som berör frågan om bostadsförsörjning.
Etablera en formell struktur för samverkan mellan kommunstyrelsen och Alingsåshem AB.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 8 augusti 2022 lämnat följande yttrande:

Kommunledningskontoret har tagit del av granskningsrapporten och delar i huvudsak de
slutsatser som har framkommit.
Kommunledningskontoret arbetar för närvarande med att ta fram ett nytt
bostadsförsörjningsprogram. Programmet kommer att bestå av tre delar, riktlinjer för
bostadsförsörjning, handlingsplan för bostadsförsörjning och analys av bostadsbeståndet.
Genom detta upplägg anser kommunledningskontoret att kommunen på ett mer
ändamålsenligt och strukturerat sätt kan identifiera och planera för de behov som finns i
kommunen, i enlighet med granskningens förslag. Då arbetet innebär djupgående analyser,
tillsammans med ändring i Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar avseende
innehåll i riktlinjerna, väntas riktlinjerna kunna antas först efter årsskiftet.

Utdragsbestyrkande
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I arbetet med att ta fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram för Alingsås kommun, kommer
frågan om framtida årligt byggbehov att behandlas. Byggbehovet kommer att baseras på de
nationella som regionala riktlinjer som behandlar ämnet, prognos över framtida
befolkningsmängd, efterfrågan på bostäder, kommunala förutsättningar, samt även analys av
den brist som finns i bostadsbeståndet idag. Genom ett nytt bostadsförsörjningsprogram
kommer kommunen att ha styrdokument som säkerställer att kommunens
bostadsförsörjningsansvar uppfylls.
Kommunledningskontoret ser det som önskvärt att samverkan mellan kommunen och
Alingsåshem ytterligare stärks. Granskningen lyfter fram socialnämndens
lokalförsörjningsplan som ett gott exempel. Baserat på de brister i bostadsbeståndet som
granskningen uppmärksammar i form av brist på billiga hyresrätter, bör liknande plan finnas
för att avhjälpa dessa brister. Genom det kommunala bolaget har kommunen möjlighet att
tillgodose behoven som den privata marknaden inte klarar av att tillgodose.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt eget.
Expedieras till
Tillväxtavd.

Utdragsbestyrkande
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§ 107 2022.394 KS

Planavtal för Detaljplan Torget, Sollebrunn
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2019 § 220 att anta budget för Alingsås
kommun 2020-2022. Genom budgeten gavs samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta
fram en fördjupning av översiktsplanen samt att genomföra två planändringar i centrala
Sollebrunn.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 19 oktober 2020, § 210, att ändra uppdraget till
att ta fram ett planprogram för Sollebrunns tätort.
Syftet med planprogrammet var att utreda möjligheterna för utbyggnad av bostäder och
verksamheter. Syftet var också att se över förutsättningarna för och ge förslag på, utveckling
av de offentliga miljöerna för ökad trivsel, samt höjd trafiksäkerhet och tillgänglighet för
fotgängare och cyklister. Planprogrammet antogs den 26 maj 2021, § 95 och avser att utgöra
underlag, stöd och vägledning inför kommande detaljplanering.
Kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen har gemensamt studerat
lämplig geografisk avgränsning för att ta fram en detaljplan över torget i Sollebrunn.
Beredning
Arbetsutskottet har den 17 augusti 2022, § 125, beslutat att hänskjuta ärendet till
kommunstyrelsen för beslut.
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 17 augusti 2022 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret föreslår att pröva detaljplaneläggning av det område, inklusive
Gästgivaregatan, som framgår av gul markering i bilagd kartbild. Detaljplanen föreslås vara
den andra av två nya detaljplaner i Sollebrunns centrala delar.
Detaljplanen ska möjliggöra för kommunen att kunna ta över huvudmannaskapet för den
allmänna platsmarken inom planområdet. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra
utveckling av bostäder, centrum och allmänna ytor i anslutning till torget. Genom att pröva
kommunalt huvudmannaskap för allmän plats i detaljplanen kan en utveckling av torgytan
och Gästgivaregatan möjliggöras.
Planområdet berör främst privatägd mark (del av fastigheten Sollebrunn 20:1) samt del av
den kommunägda fastigheten Erska 1:55. Både fastighetsägaren för Sollebrunn 20:1 och
kommunen avser ingå planavtal med planenheten för att fördela planarbetets kostnader.

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla
kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Tillväxt- och exploateringschef ges i uppdrag att underteckna planavtal för Detaljplan för
Sollebrunn, Bostäder, Centrum, Allmänna ytor m.m. (del av Sollebrunn 20:1 m.fl.)
Expedieras till
KLK expl., SBF plan.
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15

Kommunstyrelsen
Protokoll
2022-08-22

§ 108 2022.372 KS

Ansökan om investeringsbidrag för solceller - Holmalunds IF
Ärendebeskrivning
Holmalunds IF har inkommit med en ansökan om investeringsbidrag för solceller på
klubblokalens tak. Ansökan uppgår till 215 tkr vilket motsvarar 50 % av den totala
investeringen enligt offert från Solkraft Sverige. Resterande 50 % meddelar föreningen att
Sparbanksstiftelsen Alingsås bidrar med.
Föreningen har tidigare ansökt om investeringsbidrag i två omgångar. Tidigare i år den 7
februari, § 14 beviljade kommunstyrelsen investeringsbidrag om 122,5 tkr för takbyte på
föreningens klubblokal. Ett arbete som är färdigställt och slutredovisat till kommunen.
Kommunstyrelsen har även beviljat investeringsbidrag om 1 916 tkr för Mötesplats
Holmalyckan den 21 juni 2021, § 111, arbetet pågår fortfarande.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 4 augusti 2022 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Inkommen ansökan har behandlats enligt gällande riktlinjer för investeringsbidrag. Enligt
riktlinjerna framgår att investeringsstöd kan sökas för nybyggnad, tillbyggnad och renovering
av anläggning och till verksamhetsmaterial med större inköpsvärde. Vidare syftar bidraget till
att ge en grundtrygghet för verksamhet i den anläggning föreningen hyr eller äger. Därtill ska
anläggningen vara belägen i Alingsås kommun. Kommunens insats i förhållande till den
totala investeringen bör inte överstiga 50 procent. Utbetalning av beviljat investeringsbidrag
sker alltid efter inlämnande av fakturor eller kvitton för att säkerställa att medlen används till
det ändamål som beviljats av kommunstyrelsen.
Alingsås kommuns budget 2022–2024 anger att kommunen ska skapa goda förutsättningar
för föreningar, enskilda och företag att verka inom idrotts- och fritidsområdet. Kommunen ska
också medverka till att nya idrottsanläggningar kommer till och ge bra stöd till idrott och
föreningsliv.
Föreningen har varit verksam sedan 1933 och har idag 495 medlemmar, verksamhet bedrivs
med åldersgrupper från fem år upp till seniorverksamhet, både herr och damlag. Föreningen
har pojklag som är verksamma i seriespel och det planeras för att återigen starta
flickverksamheten som föreningen saknar sedan en tid tillbaka. Föreningen har dessutom
annan verksamhet som riktar som mot barn och ungdomar som lovfotboll och fotbollsskola.
Nu när renoveringen av klubblokalens tak är färdigställt söker Holmalunds IF
investeringsbidrag för installation av solceller med motiveringen att på sikt sänka föreningens
kostnader för elförbrukning samt att det är en miljövänlig investering.

Utdragsbestyrkande
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Klubblokalen ägs enligt föreningen av Stiftelsen Holmalyckan. Holmalunds IF har ett
nyttjanderättsavtal som gäller lokalen och föreningen anger i underlag till ansökan att
föreningen själva står för renoveringskostnader av lokalen.
Föreningens ansökan uppgår till 215 tkr, vilket är 50 procent av offererat pris som uppgår till
430 tkr. Föreningen finansierar resterande 50 procent genom att söka medel från
Sparbanksstiftelsen Alingsås. Kommunledningskontoret bedömer att inkommen ansökan om
investeringsbidrag ligger i linje med riktlinjer för investeringsbidrag och viljeriktningen i
kommunens budget och därför bör beviljas. Kommunledningskontoret har informerat om
gällande riktlinjer för investeringsbidrag och även om kravet på slutredovisning.
Arbetsutskottet har den 17 augusti 2022, § 126, lämnat följande förslag till kommunstyrelsen
för beslut:
Ansökan avslås.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Ansökan avslås.
Expedieras till
Holmalunds IF, klk-ekonomi
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§109
Redovisning av delegationsbeslut
Delegationsbeslut


2022.001 KS-009
attesträttigheter



2022.178 KS-001
Delegationsbeslut tillväxtchef - Enligt punkt 3.17 - Överlåtelse av
markavtal avseende ledningar för elektronisk kommunikation, Sollebrunn



2022.207 KS-004
Delegationsbeslut exploateringsingenjör - Enligt punkt 5.17 Uppsägning av tidigare arrendeavtal för Mjörns Motorbåtssällskap



2022.386 KS-001
Delegationsbeslut tillväxtchef - Enligt punkt 5.24 - Överenskommelse
om fastighetsreglering Ingared 5:18



2022.387 KS-001
Delegationsbeslut exploateringsingenjör - Enligt punkt 5.17 Nyttjanderättsavtal Hemsjö 1:41



2019.515 KS-015
Delegationsbeslut exploateringsingenjör - Enligt punkt 5.20 Överenskommelse om fastighetsreglering, Gitarren 13



2022.019 KS-003
nyanställningar

Delegationsbeslut personalchef - Enligt punkt 4.7 - Beslut om



2022.019 KS-004

Bilaga till delegationsbeslut 2022-07-01 - Beslut om nyanställningar



2022.393 KS-001

Avtalsservitut Erska 1:55



2022.007 KS-028
Delegationsbeslut ekonomichef - Enligt punkt 3.1 . Placering av
kommunens och koncernens likvida medel och långfristiga finansiella tillgångar



2022.001 KS-011
attesträttigheter



2021.642 KS-005
Delegationsbeslut exploateringsingenjör - Enligt punkt 5.15 Undertecknat avtal för Vattenfalls elkabel TT48-L03 i mark inom Ingared 5:114 vid
Kärrbogärdevägen i Ingared



2022.404 KS-008
Delegationsbeslut exploateringsingenjör - Enligt punkt 5.17 - Överlåtelse
av arrendeavtal Vitsippan 3



2022.001 KS-013
attesträttigheter



2022.412 KS-001
Delegationsbeslut exploateringsingenjör - Enligt punkt 5.21 Överenskommelse fastighetsreglering - Servitut Centrum 1:10



2022.007 KS-029
finanspolicy

Delegationsbeslut kommundirektör - Enligt punkt 3.8 - Beslut om

Delegationsbeslut kommundirektör - Enligt punkt 3.8 - Beslut om

Delegationsbeslut kommundirektör - Enligt punkt 3.8 - Beslut om

Delegationsbeslut ekonomichef - Enligt punkt 3.1 - Infasning ny

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2022-08-22



2022.002 KS-008

Delegationsbeslut ekonomichef - Enligt punkt 3.3 -Omläggning lån

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2022-08-22

§110

Meddelanden
Anmälningar
 2022.015 KS-017 KS meddelande § 400 GR - Verksamhetsövergång Validering
Väst till Västra Götalandsregionen
 2022.015 KS-019 KS meddelande - VON § 54 - Förlängning av avtal om
driftsentreprenad enligt LOU på Ginstgården
 2022.015 KS-020 KS meddelande - Beslut i GR:s förbundsstyrelse § 405 Sammanträdestider och plats för förbundsstyrelsens möten år 2023
 2022.035 KS-021 Månadsrapport juni - Överlikviditetsförvaltning
 2022.035 KS-022 Månadsrapport juni - Pensionsmedelsförvaltning
 2022.035 KS-023 Månadsrapport juni - Likviditetsförvaltning
 2022.035 KS-024 Månadsrapport juli - Finansrapport - Alingsås Kommunkoncern
 2022.035 KS-025 Månadsrapport juli - Överlikviditetsförvaltning
 2022.035 KS-026 Månadsrapport juli - Likviditetsförvaltning
 2022.035 KS-027 Månadsrapport juli - Pensionsmedelsförvaltning

Utdragsbestyrkande

