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§2

Information och överläggningar

A/

Alingsås kommuns medarbetarenkät nöjd medarbetarindex (NMI)
-kommunstyrelsens och nämnders arbetsmiljöansvar
-hållbart medarbetarengagemang, jämförelse med övriga kommuner
-kommunövergripande nivå NMI
-resultat frågeområden – yrken
-prioriteringsmatris övergripande och för verksamheterna
-fortsatta processen
-NMI ett av underlagen för arbetsmiljömål 2018

B/

-Digital målbild för Alingsås kommun – öppen och smart
-strategiskt perspektiv konkret målbild för kommunens viljeinriktning
-kommunfullmäktiges strategiska styrdokument
-handlingsplan för digital målbild med 11 punkter för remissomgång

C/ Sammanställd budget Alingsås kommunkoncern 2018-2020
-reviderad januari 2018
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§ 3 2018.036 KS

Fördelning av tillfälligt statsbidrag avseende ensamkommande
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 13 december 2017 § 248 att
Migrationsverkets beslut om åldersuppskrivning baserat på Rättsmedicinalverkets
bedömning gäller, vilket i praktiken innebär att de ensamkommande ungdomarna som
bedöms vara över 18 år, och ej har behov av fortsatt vård enligt LVU eller har andra
synnerliga skäl, inte beviljas fortsatta insatser. Undantag görs för de ungdomar som skrevs
upp i ålder, och som har överklagat sitt beslut om avslag på asylansökan, innan
Migrationsverket lät Rättsmedicinalverket göra åldersbedömningarna, där ska
socialnämndens tidigare beslut den 21 mars 2017, § 37 gälla även fortsättningsvis.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 4 december 2017 § 221 att ge
kommunledningskontoret i uppdrag att skyndsamt återkomma med en plan för fortsatt
samverkan med de ideella föreningarna.
Föreningen Goda krafter i Alingsås/Höglunda volontärer inkom den 1 december 2017 med
en skrivelse till kommunstyrelsen i Alingsås. I skrivelsen föreslog föreningen att Alingsås
kommun möjliggör för föreningar att ta del av det statsbidrag som tilldelats Alingsås kommun
för år 2018 avseende ensamkommande.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 januari 2018 lämnat följande yttrande:
Regeringen och Vänsterpartiet föreslog i höständringsbudgeten att 390 miljoner kronor
avsätts år 2017 och att 195 miljoner kronor avsätts i budgetpropositionen för år 2018 för
extra statsbidrag. Det extra statsbidraget syftar till att underlätta för kommunerna att låta
ensamkommande barn som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen.
Statsbidraget täcker dock inte kommunernas kostnader fullt ut.
Den 1 juli år 2017 ändrades ersättningssystemet för kommunernas mottagande av
ensamkommande barn och unga. Enligt det nya systemet erhåller kommunerna i normalfallet
ingen ersättning för asylsökande ensamkommande efter att de fyllt 18 år. Staten ansvarar för
mottagandet av vuxna under asyltiden. De som har fyllt 18 år förväntas därmed flytta till
Migrationsverkets anläggningsboenden.
Alingsås kommuns del av statsbidraget uppgår till 2,1 mnkr år 2017 samt 1,1 mnkr år 2018.
Bidraget avseende år 2017 betalades ut i december 2017. Bidraget avseende år 2018
kommer betalas ut under början av året. Enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR) ska
statsbidraget bokföras det år som medlen inkommer till kommunen. 2017 års medel ska
således bokföras år 2017.
Det finns inga regler kopplade till hur statsbidraget får användas utan detta är upp till varje
kommun att avgöra.
Föreningen Goda krafter/Höglunda volontärer har föreslagit att 2018 års medel tillgängliggörs
för föreningar att söka.
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Kommunledningskontoret gör bedömningen att förslaget kan tillmötesgås och att medel
avseende år 2018 tillgängliggörs för föreningar genom ett ansökningsförfarande. För att
kommunstyrelsen ska kunna besluta om bidrag för ändamålet krävs att kommunfullmäktige
ger kommunstyrelsen rätt att ianspråkta medlen. Det är endast kommunfullmäktige som har
rätt att besluta om tilldelning av medel till kommunens nämnder.
Kommunstyrelsen behöver även besluta om riktlinjer för vilka kriterier som ska vara uppfyllda
för att föreningar kan söka, och hur stor del av bidraget som kan tilldelas en specifik förening.
I riktlinjen bör även framgå att bidraget ej beviljas till enskilda personer.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:

Kommunstyrelsen ges rätt att ianspråkta 2018 års bidrag om 1,1 mnkr i syfte att
möjliggöra för föreningar att söka medel.
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§ 4 2018.040 KS

Plan för samverkan med ideella föreningar
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 4 december 2017 § 221 att ge
kommunledningskontoret i uppdrag att skyndsamt återkomma med en plan för
fortsatt samverkan med de ideella föreningarna.

Beslut
Arbetsutskottets beslut:

Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen för beslut.
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§ 5 2018.035 KS

Avveckling av Demokratiforum
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde sen 14 januari 2002, § 6 att inrätta
Demokratiforum i Alingsås. Forumets ursprungliga uppdrag var dels att planera
kommunens engagemang under Demokratirådslagsveckan, dels att arbeta mer
långsiktigt med demokratifrågor i kommunen.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 januari 2018 lämnat följande
yttrande samt förslag till beslut:
Demokratiforum har sedan starten 2002 arbetat med demokratifrågor och
sammanträtt ett antal gånger per år.
Under 2017 har arbete med den politiska organisationen inför mandatperioden 20192022 fortskridit. Arbetet har skett genom en styrgrupp bestående av gruppledare i
samtliga partier representerade i kommunfullmäktige. Styrgruppen har enats om att
arbetet med demokratifrågor behöver organiseras på annorlunda vis framöver och att
Demokratiforum i sin nuvarande form bör avvecklas. Styrgruppen har enats om att
Demokratiforum bör ges ett sista uppdrag att redogöra för slutsatser av sitt arbete.
Uppdraget ska slutredovisas per den sista mars år 2018.
Med anledning av ovanstående har kommunledningskontoret tagit fram denna
skrivelse.
Förslag till beslut:
Demokratiforum avvecklas den 31 mars 2018.
Demokratiforum ges i uppdrag att inkomma med slutsatser av sitt arbete. Uppdraget
ska inkomma till kommunstyrelsen senast den 31 mars 2018.
Yrkande
Anita Brodén (L) yrkar på följande tillägg i förslag till beslut:
Krav på kommunens nämnder att löpande rapportera sin plan och sitt arbete med
demokratifrågor arbetas in i tillämpningsanvisningarna inom ramen för styrmodellen
för år 2018. Nämndernas arbete ska återrapporteras till kommunstyrelsen i samband
med vår-, delår- samt årsbokslut.
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Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
1. Demokratiforum avvecklas den 31 mars 2018.
2. Demokratiforum ges i uppdrag att inkomma med slutsatser av sitt arbete. Uppdraget
ska inkomma till kommunstyrelsen senast
den 31 mars 2018.
3. Krav på kommunens nämnder att löpande rapportera sin plan och sitt arbete med
demokratifrågor arbetas in i tillämpningsanvisningarna inom ramen för styrmodellen
för år 2018. Nämndernas arbete ska återrapporteras till kommunstyrelsen i samband
med vår-, delår- samt årsbokslut.
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§ 6 2017.751 KS

Hyreskontrakt med AB Alingsåshem gällande boende på Enehagen
Ärendebeskrivning

Utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 22 november 2017 § 84 att
uppdra åt förvaltningschef att skriva hyreskontrakt med AB
Alingsåshem gällande fastigheten Enehagen efter godkännande av
kommunstyrelsen.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 17 januari 2018 lämnat följande
yttrande:
Nuvarande hyreskontrakt för Enehagen besitter socialnämnden. Lokalen hyrs ut av
AB Alingsåshem. Utbildningsnämnden har föreslagit att nämnden tar över
hyreskontraktet för fastigheten i syfte att bosätta 15-20 nyanlända med
uppehållstillstånd. Något ärende har ej varit uppe till beslut i socialnämnden om att
lämna ifrån sig lokalerna. Som en del i beredningen har kommunledningskontoret
dock varit i kontakt med förvaltningschef på socialförvaltningen som bekräftar att
behov av lokalen ej längre föreligger.
AB Alingsåshem har föreslagit ett hyresavtal gällande fastigheten Enehagen
(Munkdal 4). Lokalen består av sex stycken fristående lägenheter som tidigare inrymt
behandlingshem för personer med missbruksproblematik. Hyreskostnaden uppgår till
483 024 kr per år.
Utbildningsnämnden har vid ett tecknande av hyresavtal med AB Alingsåshem för
avsikt att hyra ut i andra hand till de som blir anvisade till Alingsås kommun.
Nämnden gör bedömningen att inflyttade kommer att kunna hantera den förväntade
hyreskostnaden utifrån den ersättning som nyanlända erhåller från
Arbetsförmedlingen under dennes etableringsperiod. Detta innebär att kostnaden för
boende ryms inom en nivå som medför att nyanlända inte behöver ansöka om
kompletterande försörjningsstöd hos socialnämnden.
Enligt kommunens riktlinjer för tecknande av hyresavtal får en nämnd lov att teckna
avtal upp till två år. För en tidsperiod mellan två och tio år skall avtalen godkännas av
kommunstyrelsen. För avtal som sträcker sig längre än tio år ska avtalet godkännas
av kommunfullmäktige.
Utbildningsnämnden har föreslagit att ett treårigt hyresavtal tecknas med AB
Alingsåshem.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-01-24

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:

Utbildningsnämnden ges tillåtelse att teckna ett treårigt avtal med AB Alingsåshem
avseende fastigheten Enehagen i syfte att bosätta nyanlända med uppehållstillstånd
som blivit anvisade till Alingsås kommun.
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§ 7 2018.030 KS

Hyreskontrakt med AB Alingsåshem gällande boende på Tuvebo
(Jordgubben 13)
Ärendebeskrivning

Utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 10 januari 2018 § 3 att
uppdra åt förvaltningschef att skriva hyreskontrakt med AB Alingsåshem gällande
fastigheten Tuvebo efter godkännande av kommunstyrelsen.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 17 januari 2018 lämnat följande
yttrande:
Enligt Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare ansvarar
kommunen för bosättning av nyanlända. Kommunen har av Länsstyrelsen blivit
tilldelad ett kommuntal om 84 stycken vilket kommunen är skyldig att ordna boende
för. För att klara tilldelat kommuntal krävs ytterligare boenden.
Utbildningsnämnden har efter samråd med Alingsåshem och socialförvaltningen
föreslagit att utbildningsnämnden övertar hyreskontrakt gällande Tuvebo
(Jordgubben 13) från socialnämnden. Något ärende har ej varit uppe till beslut i
socialnämnden om att lämna ifrån sig lokalerna. Som en del i beredningen har
kommunledningskontoret dock varit i kontakt med förvaltningschef på
socialförvaltningen som bekräftar att behov av lokalen ej längre föreligger.
Utbildningsnämnden gör bedömningen att ett övertagande av hyreskontraktet skulle
möjliggöra boendeplats för 6-10 nyanlända med uppehållstillstånd.
Utbildningsnämnden avser att teckna ett förstahandskontrakt med AB Alingsåshem
för att därefter hyra ut i andra hand till de personer som blir anvisade till kommunen.
Årshyran på fastigheten uppgår till 275 100 kr inklusive drift och nämnden gör
bedömningen att den ökade kostnaden till största del förmås täckas av erhållna
hyresintäkter.
Enligt kommunens riktlinjer för tecknande av hyresavtal får en nämnd lov att teckna
avtal upp till två år. För en tidsperiod mellan två och tio år skall avtalen godkännas av
kommunstyrelsen. För avtal som sträcker sig längre än tio år ska avtalet godkännas
av kommunfullmäktige.
Utbildningsnämnden har föreslagit att ett treårigt hyresavtal tecknas med AB
Alingsåshem.
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Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:

Utbildningsnämnden ges tillåtelse att teckna ett treårigt avtal med AB Alingsåshem
avseende fastigheten Tuvebo i syfte att bosätta nyanlända med uppehållstillstånd
som blivit anvisade till Alingsås kommun.
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§ 8 2018.026 KS

Bidrag till studiefrämjandets anordnande av Framtidsveckan
Ärendebeskrivning

Studiefrämjandet har ställt förfrågan till Alingsås kommun om bidrag för att anordna
Framtidsveckan.
Studiefrämjandet i Alingsås har sedan 2012 arrangerat ”Framtidsveckan”, en vecka
då miljö, samhällets resiliens, klimatet och hållbar utveckling står i centrum. Syftet
med Framtidsveckan är att skapa mötesplatser och öka medvetenheten om de
resurser som finns i världen genom att lyfta fram positiva lokala exempel av
hållbarhetsarbete.
Framtidsveckan är ett brett samarbetsprojekt där flertalet olika aktörer på eget initiativ
arrangerar publika arrangemang, med den gemensamma nämnaren hållbarhets- och
omställningsperspektiv. Konceptet initierades av Omställningsrörelsen, och
Studiefrämjandet har i många orter varit med och arrangerat. Själva konceptet
Framtidsveckan ägs dock inte av någon enskild aktör.
Alingsås kommun har tidigare år deltagit genom att kommunledningskontorets
miljöstrateg har engagerat sig i arbetet med Framtidsveckan. Något särskilt
ekonomiskt bidrag har inte tilldelats för genomförandet.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 januari 2018 lämnat följande
yttrande samt förslag till beslut:
Kommunledningskontoret gör bedömningen att någon insats i form av personella
resurser ej är möjlig för 2018. Dock finns möjlighet att bidra med ekonomiska medel
motsvarande 250 tkr år 2018.
Vid beviljande av medel bör Studiefrämjandet inkomma med redogörelse för hur
tilldelade medel har använts i form av en slutredovisning efter att Framtidsveckan
genomförts.
Förslag till beslut:
Studiefrämjandet tilldelas 250 tkr för genomförandet av Framtidsveckan år 2018.
Användningen av tilldelade medel ska redovisas till kommunledningskontoret senast
den 31 augusti 2018.
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Yrkande
Anita Brodén (L) yrkar att kommunledningskontoret får i uppdrag att i samband med
beslut om kommunstyrelsens flerårsstrategi 2018-2020 återkomma med en
finansieringsplan för anordnande av Framtidsveckan. Planen ska sträcka sig över
planperioden 2018-2020.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
1. Studiefrämjandet tilldelas 250 tkr för genomförandet av Framtidsveckan år 2018.
Användningen av tilldelade medel ska redovisas till kommunledningskontoret senast
den 31 augusti 2018.
2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att i samband med beslut om
kommunstyrelsens flerårsstrategi 2018-2020 återkomma med en finansieringsplan för
anordnande av Framtidsveckan. Planen ska sträcka sig över planperioden 20182020.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

16

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-01-24

§ 9 2017.676 KS

Digital målbild för Alingsås kommun – öppen och smart
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog den 25 november 2015, § 180 e-strategi för Alingsås
kommun.
I Flerårstrategi 2018–2020, antagen av kommunfullmäktige den 13 december 2017,
§ 251 slås fast att Alingsås kommun ska växla upp och ta tillvara på digitaliseringens
utvecklingsmöjligheter och organisationens vilja att förändra.
Alingsås kommun ska ha både strategiskt perspektiv och konkret målbild för vad vi
vill med digitaliseringen. Den digitala målbilden är kommunfullmäktiges strategiska
styrdokument.
Alingsås kommun är långt framme på flera områden men har stora utmaningar sett
till helheten. Den snabba teknikutvecklingen och den ökade efterfrågan på digitala
tjänster och digitala kontaktytor från kommuninvånare och företagare skapar
utmaningar. Ur ett övergripande perspektiv måste Alingsås kommun öka sin
utvecklingstakt i digitaliseringsarbetet.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 januari 2018 lämnat följande
yttrande:
Alingsås kommun måste klokt hantera framtidens demografiska utmaning med fler
äldre i samhället i kombination med fler barn och unga i skola och barnomsorg. Ökad
konkurrens om arbetskraft är att vänta, också kopplat till pågående och framtida
pensionsavgångar. Digitalisering utgör en möjlighet att fortsätta utveckla och behålla
en god service och samtidigt hantera kostnaderna.
De digitala teknologierna har påverkat och fortsätter att påverka samhället på djupet.
De skapar nya möjligheter för våra medarbetare, kommuninvånare, företagare och
besökare.
Innovation och digital teknik leder till att företag och offentlig sektor får nya vägar att
mötas, verksamheten blir effektivare, det skapas nya produkter och till och med helt
nya modeller för verksamhet. Vad vi vet idag kommer det allt det som kan
digitaliseras att bli digitaliserat.
Digitaliseringen är en transformerande kraft som kommer att omforma många idag
etablerade arbetssätt och ekonomiska modeller inom offentlig och privat sektor.
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Tekniken skapar nytta men också leder till förändringar inom arbetslivet där
digitaliseringen bryter upp gamla mönster och strukturer. Viktigt är att organisationen
har kunskap och medveten som möjliggör rätt vägval.
Digitalisering och e-förvaltning går i offentlig sektor hand i hand. E-förvaltning innebär
verksamhetsutveckling som drar nytta av informations- och kommunikationsteknik
kombinerad med organisatoriska förändringar och nya kompetenser.
Det handlar inte bara om ny teknik utan också en omfattande organisations- och
kunskapsutveckling hos kommunens medarbetare.
Nyttorna med e-förvaltning och digitalisering i Alingsås kommuns verksamhet är:
Enklare vardag för privatpersoner och företag
Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten
Utmaningar i samhällsutvecklingen
Alingsås kommuns mål att skapa en hållbart tillväxt stöds när digitaliseringens
möjligheter tas till vara i samhällsutvecklingen. Tillväxt i form av mer företagande, nya
arbetstillfällen och nya bostäder stimuleras av en god infrastruktur.
Digital infrastruktur som fiber, wifi och mobil data är lika viktigt som gator, vägar och
vatten. Inom gata, väg och vatten gör digitaliseringen sitt intåg med begreppet smart
stad där funktioner kommer att kunna styras och mätas digitalt. Vi behöver omfamna
dessa möjligheter i utvecklingen av såväl staden som landsbygden.
Tanken om den smarta staden påverkar framtida och befintliga samhällsstrukturer för
trafik och bostäder. Även samhällsbyggnadsprocessen måste bli smart. För att denna
utveckling ska vara framgångsrik måste ett gemensamt synsätt skapas inom hela
kommunkoncernen.
Utmaningar för utbildning
Skolan fortsätter att utveckla pedagogiken med inslag av digitala verktyg och
kunskaper. Unga människor har växt upp med tekniken och för dem är det naturligt
att använda digitala verktyg. Utmaningen ligger i att skapa goda pedagogiska
metoder och främja elevernas kunskapsutveckling med digitala lösningar. Med hjälp
av smarta lösningar kan den administrativa bördan minskas för skolans personal och
förbättra kontakten med hemmet.
Utmaningar för omsorg
När gruppen äldre och äldre-äldre ökar i rask takt skapas utmaningar i
äldreomsorgen. Ett smartare arbetsätt, både internt och i utbytet med andra aktörer i
vårdkedjan, kan parera de ökade kostnader för omsorg. Satsningar på digital teknik
ska göras i takt med behoven och med tillgången till nya smarta lösningar. Med
digitalisering skapas också nya möjligheter för äldre att öka sina
påverkansmöjligheter och vara mer delaktiga i sin vårdsituation.
Justerandes sign
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Inom socialtjänsten finns utmaningar i digitaliseringsarbetet. Kommuninvånare har
ökade förväntningarna att de på ett enkelt sätt via digitala kanaler kan ha kontakt
med stöd och omsorg.
Öka den digitala förmågan
Förmågan att ta rätt beslut om hur vi ska förhålla oss till teknologin framöver är lika
viktigt som att genomföra de digitaliseringsaktiviteter som vi håller på med idag.
Kraven på ledarskapet ökar. För att digitaliseringen och digitaliseringens
transformerande kraft ska få full effekt så måste insikt och kunskap finnas på
ledningsnivå. För att lyckas så behöver vi öka den digitala mognaden och
kunskaperna. Målgruppen för kompetensutvecklingen är i första beslutsfattare förtroendevalda och chefer i organisationen. De mät- och förändringverktyg som SKL
erbjuder är en resurs.
Kunskap och medvetenhet ska skapas kring informationssäkerhet. Tillit är en
förutsättning för digital utveckling därför är det viktigt att verksamheten och
informationsägare kravställer hur information och data ska hanteras med avseende
på åtkomst, riktighet och tillgänglighet.
Den öppna och smarta kommunen
Genom att satsa på digitalisering kan Alingsås kommun utvecklas till den öppna och
smarta kommunen.
Öppet i princip dygnet runt med digitala tjänster. Öppen genom lätt tillgång till
information och öppna data. Öppen genom goda möjligheter till insyn och delaktighet
i den demokratiska processen. Öppen med öppna tekniklösningar och öppna
standards enligt EU:s ramverk EIF 1.0 skapar utveckling och hållbarhet över tid.
Smart genom att skapa snabbare handläggning och mindre byråkrati i
beslutsgången. Smart genom att ta bort dubbelarbete. Smart genom att
digitaliseringen utgår från medborgarens behov i en sammanhållen process som
överbryggar myndighetsgränser och det faktum att handläggningen kan göras i olika
delar av kommunen. Människors livshändelser ska vara utgångspunkten för att skapa
bra digitala tjänster.
Handlingsplan
Handlingsplanen för kommunens digitaliseringsarbete syftar till både skapa struktur
och förmåga att agera i ett föränderligt område.
Handlingsplanen beslutas av kommunstyrelsen. Handlingsplanen medför en
ekonomisk satsning omfattande drift- som investeringsmedel. Övergripande
finansiering har säkerställts i flerårsstrategi 2018-2020 för Alingsås kommun.
Handlingsplanen löper över tre år och ska stämmas av minst årligen eller vid behov.
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Processägare för planen är kommundirektören och utfallet redovisas årligen till
kommunstyrelsen.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:

Förslag till handlingsplan digital målbild för Alingsås kommun remitteras till samtliga
nämnder och kommunala bolag samt till Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund samt de externa intressenterna: föreningen Sambruk,
kommunnätverket Kivos och Internetstiftelsen i Sverige. Remissvar ska ha inkommit
till kommunstyrelsen senast den 5 april 2018.
Anteckning

Anna Hansson (MP) lämnar följande protokollsanteckning:
I målbild och handlingsplan för kommunens digitalisering fokuseras mycket på
privatpersoner/kommuninvånare och företag. Det är viktigt att på ett tydligare sätt
lyfta fram även andra aktörer som interagerar med kommunen, såsom föreningar och
andra organisationer.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-01-24

§ 10 2018.053 KS

Förslag till kommunstyrelsen - Arbetsmiljö – Anita Brodén (L)
Ärendebeskrivning

Anita Brodén (L) lämnar vid dagens sammanträde följande förslag till
kommunstyrelsen för beredning:
Arbetsmiljön tillika chefsstödet behöver stärkas inom kommunens verksamheter.
Då kommunstyrelsen har det direkta arbetsmiljöansvar för kommunledningskontoret
samt det indirekta övergripande ansvaret för övriga förvaltningar är det angeläget att
kommunstyrelsen säkerställer att förutsättningar ges tids- och organisationsmässigt
för att tillskapa tidsutrymme som medger stort arbete och utveckling av
arbetsmiljöfrågorna.
Att kommundirektören ges uppdrag att rikta ökat fokus på arbetet kring ett gott
arbetsklimat samt verkställa uppfyllande av målen rörande attraktiv
arbetsplats/arbetsgivare
Att kommundirektören ges uppdrag att förstärka HR-kompetensen samt ge ökat
fokus på samarbete med samhällets olika aktörer, såsom näringslivet.
Att arbetet återrapporteras till kommunstyrelsen månatligen.

Beslut
Arbetsutskottets beslut:

Ärendet skickas till kommunledningskontoret för beredning.
Expedieras till

Klk-planering
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§ 11 2018.054 KS

Förslag till kommunstyrelsen - Revidering av Livsmedelsprogrammet Anna Hansson (MP)
Ärendebeskrivning

Anna Hansson (MP) lämnar vid dagens sammanträde följande förslag till
kommunstyrelsen för beredning:
Kommunfullmäktige antog kommunens första version av Livsmedelsprogrammet den
10 juni 2015. Initiativet till en Livsmedelspolicy (Livsmedelsprogram) togs av Lena
Klevenås (MP), genom en motion till kommunfullmäktige som bifölls den 26 februari
2014.
Syftet med livsmedelsprogrammet var bland annat att:
”Alingsås kommun strävar efter att minska klimatpåverkan via:
•ökade inköp av ekologiska livsmedel där basprodukterna skall stå i fokus. Med
basprodukter
avses livsmedel som används dagligdags och i stora volymer. De nationella målen
skall
uppnås för barn och unga, för vård och äldre skall detta vara ett strävans mål.
Det långsiktiga målet är att uppnå högre krav än de nationella målen.
•långsiktigt öka konsumtion av vegetabilier och minska konsumtion av kött.
•vidta åtgärder som minskar matsvinn.
Kommunen åtar sig också att via livsmedelsinköp fokusera på att:
•värna om en god miljö- och djuromsorg
•värna om mänskliga rättigheter i arbetslivet.
•minimera andelen livsmedel med innehåll av tillsatser utifrån ett kvalitetsperspektiv
•underlätta förutsättningarna för ökad konkurrens från så många grossister och
livsmedelsproducenter som möjligt vid livsmedels- och måltidsupphandlingar.
•sträva efter att andelen närproducerat skall öka.”
I Livsmedelsprogrammet framgår också att:
”En översyn av hela programmet görs vart fjärde år eller om särskild orsak föreligger.
En
första översyn görs dock efter två år då livsmedelsprogrammet även skickas på en
bred remiss i kommunen.” Detta innebär att en revidering borde gjorts i juni 2017.
Denna har dock ännu inte gjorts.
Jag yrkar att:
Kommunledningskontoret får i uppdrag att tillse att Livsmedelsprogrammet revideras.
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Beslut
Arbetsutskottets beslut:

Ärendet skickas till kommunledningskontoret för beredning.
Expedieras till

Klk-upphandling
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§ 12 2018.055 KS

Förslag till kommunstyrelsen - Uppföljning av Livsmedelsprogrammet Anna Hansson (MP)
Ärendebeskrivning

Anna Hansson (MP) lämnar vid dagens sammanträde följande förslag till
kommunstyrelsen för beredning:
Kommunfullmäktige antog kommunens första version av Livsmedelsprogrammet
den 10 juni 2015. Initiativet till en Livsmedelspolicy (Livsmedelsprogram) tog av Lena
Klevenås (MP), genom en motion i kommunfullmäktige som bifölls den 26 februari
2014.
Syftet med livsmedelsprogrammet var bland annat att:
”Alingsås kommun strävar efter att minska klimatpåverkan via:
•ökade inköp av ekologiska livsmedel där basprodukterna skall stå i fokus. Med
basprodukter
avses livsmedel som används dagligdags och i stora volymer. De nationella målen
skall
uppnås för barn och unga, för vård och äldre skall detta vara ett strävans mål.
Det långsiktiga målet är att uppnå högre krav än de nationella målen.
•långsiktigt öka konsumtion av vegetabilier och minska konsumtion av kött.
•vidta åtgärder som minskar matsvinn.
Kommunen åtar sig också att via livsmedelsinköp fokusera på att:
• värna om en god miljö- och djuromsorg
• värna om mänskliga rättigheter i arbetslivet.
• minimera andelen livsmedel med innehåll av tillsatser utifrån ett kvalitetsperspektiv
• underlätta förutsättningarna för ökad konkurrens från så många grossister och
livsmedelsproducenter som möjligt vid livsmedels- och måltidsupphandlingar.
• sträva efter att andelen närproducerat skall öka.”
I Livsmedelsprogrammet framgår också att:
”Kommunen ska arbeta fram kontrollsystem för hur målen följs upp”
”Uppföljningen sker regelbundet och resultatet rapporteras till nämnd i vilket
eventuella åtgärder framgår.”
Jag yrkar att:
Kommunledningskontoret får i uppdrag att tillse att en uppföljning av
Livsmedelsprogrammet sker.
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Beslut
Arbetsutskottets beslut:

Ärendet skickas till kommunledningskontoret för beredning.
Expedieras till

Klk-upphandling
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