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Rådslaget, Rådhuset, Alingsås
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Beslutande

Daniel Filipsson (M) (ordförande)
Simon Waern (S) (vice ordförande)
Björn Wallin Salthammer (S) §§66-69, §§71-87
Anita Hedén-Unosson (S)
Karl-Johan Karlsson (C)
Jens Christian Berlin (L)
Glenn Pettersson (SD)

Övriga deltagare

Maria Standar (kommundirektör)
Anci Eyoum (kommunsekreterare)
Simon Lindau (tf ekonomichef) §66
Peter Öfverström (koncernredovisningschef) §66
Konrad Fredh (controllerchef) §66

Utses att justera

Simon Waern (S)

Paragrafer

§§66-87
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§ 66
§ 67
§ 68
§ 69
§ 70
§ 71
§ 72
§ 73
§ 74
§ 75
§ 76
§ 77
§ 78
§ 79
§ 80
§ 81
§ 82
§ 83
§ 84
§ 85
§ 86
§ 87

Information och överläggningar
Taxor offentlig plats i Alingsås kommun
Sotningstaxa 2019
Naturvårdspolicy för Alingsås kommun
Ansökan om medel ur flyktingfond 2019
Svar på motion - snabbt besked kring byggärenden utan lovplikt samt
halverad tid för enkla bygglovsärenden Anita Brodén (L)
Långsiktig finansieringsplan för kommunkoncernen, samt nya ägardirektiv för
AB Alingsåshem
Vårbokslut för kommunstyrelsen 2019
Månadsuppföljning 2019 Alingsås kommun, mars
Månadsrapport finanshantering 2019, mars
Månadsuppföljning 2019 kommunstyrelsen, mars
Utmaning av arbetsmarknadsenhetens verksamhet
Utmaning gällande driften av verksamheter enligt LSS - Attendo LSS AB
Redovisning av politiskt initierade förslag till kommunstyrelsen
Förslag till kommunstyrelsen om upphandling av IT-drift - Joakim Järrebring
(S)
Förslag till kommunstyrelsen - Arbetsmiljö – Anita Brodén (L)
Förslag till kommunstyrelsen - Direktdemokratiska inslag i stadsplaneringen,
Simon Waern (S)
Revidering av Regler för flaggning i Alingsås kommun
Ansökan om bidrag till mötesplats Stora Mellby
Uppdrag till kultur- och utbildningsnämnden och Fastighetskoncernen
Alingsås Rådhus AB - Utredning Ishall
Intresseanmälan - Nytt ärende Exploatera kommunal mark nr. 514
Motion om en ren och prydlig kommun - Pär-Göran Björkman (S), Björn
Wallin Salthammer (S) och Anita Hedén Unosson (S)
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§ 66

Information och överläggningar
Ärendebeskrivning
A/ Långsiktig finansieringsplan för kommunkoncernen
B/ Vårbokslut för kommunstyrelsen 2019
C/ Uppdrag, utredning ishall
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§ 67 2015.135 KS

Taxor offentlig plats i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde den 25 februari 2015, § 17 att föreslå
kommunfullmäktige att anta reviderade taxor för upplåtelse av allmän plats i Alingsås
kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde den 1 april 2015, § 44 att
återremittera förslaget till kommunledningskontoret med uppdrag att ta fram analys över
konsekvens för näringslivsklimat och attraktionskraften för innerstaden.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 17 augusti 2015, § 140 och
beslutade att återremittera ärendet till tekniska nämnden för ombearbetning, med inriktning
att taxan ska medverka till att stärka innerstadens attraktionskraft.
Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde den 15 december 2015, § 66 att
översända reviderad taxa till kommunfullmäktige för beslut.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet på nytt vid sitt sammanträde den 12 december 2016,
§ 244 och beslutade att återremittera ärendet till tekniska nämnden med uppdraget att
redogöra skillnaden mellan föreslagen taxa och nuvarande taxa, att redogöra för förslagets
påverkan på nuvarande näringsidkare i stadskärnan samt att redogöra förslagets påverkan
på verksamhet i ideell sektor.
Sammanslagningen av tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden den 1 januari
2019 innebär att nuvarande samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för fortsatt hantering av
ärendet.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 18 februari 2019, § 21 att
föreslå kommunfullmäktige att fastställa reviderad taxa för upplåtelse av offentlig plats i
Alingsås kommun. Till detta beslut har utredning genomförts, där hänsyn har tagits till de
punkter som kommunstyrelsen angett i samband med återremittering av ärendet.
Kommunen har rätt enligt lag att ta ut en avgift av den som får tillstånd från
Polismyndigheten att nyttja offentlig plats. Det kan till exempel röra sig om uteservering,
försäljning, uppställning av bodar och containrar samt byggnadsställningar för åtgärd på en
fastighet. Vid ansökan om tillstånd till Polismyndigheten ska kommunen yttra sig och bedöma
om tillstånd ska medges eller inte.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 30 april 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit del av reviderat förslag till taxa för upplåtelse av offentlig
plats i Alingsås kommun.
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Gällande taxa för upplåtelse av offentlig plats i Alingsås kommun är från 1 juli 2012 och har
inte ändrats sedan dess. Taxan behöver nu uppdateras med önskan om att täcka
kommunens kostnader som följer av en markupplåtelse. Med detta avses enligt utredningen
kostnader hänförda till handläggning och administration. Nya taxan syftar till att vara skälig
och lättförståelig för såväl den som betalar avgiften som för handläggaren i ärendet.
Föreslagen taxa tar även hänsyn till både positiva och negativa verkningar för nyttjaren,
övriga allmänheten och kommunen i stort. Genom att höja vissa avgifter och sänka andra,
återspeglas tydligare om specifik markupplåtelse skapar ett mervärde för allmänheten,
näringsidkare och kommunen eller bidrar till en störning.
För politiska organisationer, ideella föreningar, skolklasser och välgörenhetsorganisationer
som har godkänts som 90-kontoinnehavare tas ingen avgift ut. Detta gäller både befintlig och
föreslagen taxa.
Inom ramen för utredningen har förankring och dialog skett med kommunledningskontoret.
Utredningen har tagit hänsyn till konsekvenser för näringsidkare, allmänheten och
verksamheter i ideell sektor. Vidare har det inom ramen för utredningen genomförts
jämförelser mellan befintlig taxa och föreslagen taxa som visar på skillnader sett till
kostnader. Kostnaden minskar något för vissa upplåtelseformer och ökar för andra. I samma
underlag framgår att man har låtit jämföra taxor med åtta andra kommuner i Västra
Götalandsregionen samt fyra kommuner utanför regionen. Slutsatsen är att variationen i hur
kommunerna valt att dela upp kategorier och avgifter är mycket stor, men att föreslagen taxa
bedöms vara rimlig relativt övriga kommuners taxor.
Förtydliganden som läggs fram i förslaget är att avgifterna ska avse påbörjad dag, vecka
eller månad. Vidare framförs att ansökan om tillstånd inte medges om avgifter för tidigare
upplåtelse eller andra kostnader till kommunen inte är betalda samt att en översyn av taxan
ska genomföras vart tredje år för eventuella ändringar och tillägg. Vid större evenemang med
oklar ytstorlek får avgiften, enligt förslaget, bedömas från fall till fall i särskilt avtal.
Utgångspunkten är dock att bedömning görs med taxan som grund. Som exempel nämns
stadsfestivaler såsom Potatisfestivalen där flera platser i kommunen nyttjas.
Avgifter för avstängningar regleras i dagsläget via särskilda bestämmelser från 1 april 2006.
Avstängningar innebär en störning för allmänheten och framkomligheten för trafiken. I
förslaget har dessa avgifter lagts till i taxan för att samla samtliga avgifter som berör offentlig
plats.
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AU § 67, forts
Förslag till beslut på sammanträdet
Jens Christian Berlin (L) föreslår att förslag till taxa för upplåtelse av offentlig plats i Alingsås
kommun ändras enligt följande:
1. Inledning
Stycke 2:
"För att få använda offentlig plats till andra ändamål än ovan nämnda, krävs tillstånd från
polismyndigheten enligt ordningslagen (1993:1617)."
Stycke 4:
"Kommunen har även rätt att ta ut en avgift, vilket kan jämföras med en hyresavgift, … "
I övrigt bör lagar skrivas utan inledande versal:
• ordningslagen
• lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats
m.m.
• avgiftslagen
etc.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bifalla Jens Christian
Berlins ändringsförslag.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Förslag till taxa för upplåtelse av offentlig plats i Alingsås kommun godkänns och börjar gälla
från och med närmast följande halvårsskifte efter kommunfullmäktiges beslut.
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§ 68 2019.347 KS

Sotningstaxa 2019
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att besluta om taxa för sotning under perioden 1 juli 2019 till och
med 30 juni 2021. Sotningstaxa är ett uttag av avgifter för kommunala prestationer som
kommunfullmäktige ska besluta om i enlighet med 5 kap. 1 § 2 p. kommunallagen.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 26 april 2019 lämnat följande yttrande:
Föreslagen sotningstaxa har tagits fram i samband med tecknande av avtal efter
upphandling av sotningstjänster. Avtalet medger justering av taxa enligt sotningsindex under
avtalsperioden. Den föreslagna sotningstaxan innebär bland annat att sådan justering kan
ske utan beslut av kommunfullmäktige.

Förslagen taxa ersätter nu gällande taxa för sotning, antagen av kommunfullmäktige den 29
november 2017, § 239.
Föreslagen sotningstaxa återfinns i bilaga.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen för beslut.
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§ 69 2019.275 KS

Naturvårdspolicy för Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog nuvarande Naturvårdspolicy för Alingsås kommun den 28 maj
1997 §57. Naturvårdspolicyn är i behov av uppdatering och aktualisering.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 29 april 2019 lämnat följande yttrande:
Miljöskyddsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 22 november 2018 § 69 att
godkänna förslag till ny Naturvårdspolicy i Alingsås.
Miljöskyddskontoret har i sitt yttrande beskrivit Naturvårdspolicyn som ett övergripande
kommundokument, som berör flera förvaltningar och därför bör antas av kommunfullmäktige.
Miljöskyddskontoret skriver också att en policy är en avsiktsförklaring som anger riktlinjer för
att styra beslut och uppnå önskade mål. Naturvårdspolicyn ska vara kort och koncis, vidare
förklaringar och fördjupningar utformas i kommunens Naturvårdsprogram.
Kommunledningskontoret bedömer att uppdateringen av kommunens Naturvårdspolicy är
relevant och föreslår att den ska antas.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att Naturvårdspolicy för Alingsås kommun antas.
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§ 70 2019.173 KS

Ansökan om medel ur flyktingfond 2019
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 28 september 2016, § 216 om
riktlinjer för kommunens flyktingfonder. I enlighet med riktlinjerna finns möjlighet för
nämnderna att söka medel ur fonderna. Kommunfullmäktige beslutar om ianspråktagande av
fonden.
Socialnämnden har inkommit med en ansökan som behandlas i denna skrivelse.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 29 april 2019 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Riktlinjerna innebär att fonderade medel får nyttjas till satsningar med koppling till
integrationspolitiken i kommunen och som gynnar etableringen av nyanlända. Ersättningarna
får inte finansiera sådant som nämnderna erhåller kommunbidrag för. Fonderade medel ska
inte täcka underskott i verksamheten utan vid befarat underskott ska handlingsplan i första
hand upprättas och läggas fram för beslut.
Kommunfullmäktige beslutar om ianspråktagande av fonden.
Kommunledningskontoret har tagit del av ansökningarna som finns bilagt till ärendet och
gjort följande bedömningar:
Socialnämnden ansöker om 3,5 mnkr för externa vårdkostnader för två ungdomar över 18 år
med permanent uppehållstillstånd. Nämnden framhåller att det ur integrationssynpunkt är
angeläget att fortsatt erbjuda ungdomarna adekvat vård. Insatser som stärker integrationen
av nyanlända bör beviljas.
Socialnämnden ansöker även om 2,5 mnkr för ökat försörjningsstöd då nyanlända lämnat
etableringen utan egen försörjning. Försörjningsstödet för denna grupp är inget
socialnämnden erhållit kommunbidrag för, varvid medel bör beviljas.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige:
1.Socialnämndens ansökan om sammantaget 6,0 mnkr beviljas.
2. Beviljade medel som ej nyttjas till ändamålet återförs till flyktingfonden i samband med
årsbokslutet 2019.
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AU § 70, forts
Förslag till beslut på sammanträdet
Glenn Pettersson (SD) föreslår att kommunledningskontorets förslag avslås.
Daniel Filipsson (M) föreslår att kommunledningskontorets förslag bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar att bifalla kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Arbetsutskottet förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Socialnämndens ansökan om sammantaget 6,0 mnkr beviljas.
2. Beviljade medel som ej nyttjas till ändamålet återförs till flyktingfonden i samband med
årsbokslutet 2019.
Reservation
Glenn Pettersson (SD) lämnar följande reservation:
Jag föreslog avslag när det kommer till uttag ur flyktingfonden i de båda punkterna. Jag gör
det för att de båda inte har någon som helst koppling till integration, som är ett av de krav
som man kan läsa i de regelverk som omgärdar flyktingfonden och reserverar mig därför mot
detta beslut.
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§ 71 2018.374 KS

Svar på motion - snabbt besked kring byggärenden utan lovplikt samt
halverad tid för enkla bygglovsärenden Anita Brodén (L)
Ärendebeskrivning
Anita Brodén (L), Per Palm (L), Kristina Grapenholm (L) och Jan Kesker (L) har till
kommunfullmäktige den 13 juni 2018, § 124 lämnat en motion om snabbt besked kring
byggärenden.
Motionärerna yrkar följande:
besked kring byggärenden där bygglov inte krävs ska kunna ges genom vändande mail
tidsram för besked rörande så kallade enkla bygglov halveras
samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda ytterligare minskning av lovplikten i
enlighet med ny lagstiftning
samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att påskynda digitalisering samt utveckla
vägledande bygghanteringsinformation på hemsidan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde den 15 augusti 2018, §139
att remittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 29 april 2019 lämnat följande yttrande:
Samhällsbyggnadsnämnden har den 17 december 2018, § 213 lämnat sitt remissvar som
sammanfattas nedan:
- Byggärenden som normalt kräver bygglov kan i särskilda fall sökas genom en så kallad
bygganmälan, vilket kan göra dem bygglovsbefriade. Möjligheten för sökanden är i dessa fall
att de kan få ett enklare startbesked istället. Startbesked kan i dagsläget inte lämnas genom
vändande mail. Orsaken är faktorer så som till exempel platsbesök och remitterade yttranden
från trafikverket, räddningstjänsten, grannar, miljökontoret med flera. Det finns också andra
faktorer som påverkar så som granskning, komplettering av inkommande handlingar eller
avvikelser från detaljplan som påverkar processen.
-Tidsramen för besked om enklare bygglov som inte förändrar byggnadens eller områdets
karaktär är svår att halvera. Det som är möjligt är att bli mer effektiv genom den
resursfördelning samt utveckling av digitala automatiserade stöd som redan har påbörjats.

Justerandes sign
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AU § 71, forts
- Utredning om att förändra lovplikten i enlighet med ny lagstiftning, visar att det inte är
möjligt att ändra eller generellt besluta om ändring i en kommun, såvida inte ändringen
regleras av en förändrad eller ny detaljplan. I det fallet finns möjlighet att den går att föras in
som nytt behov i ett planområde, om den följer bestämmelserna i plan- och bygglagen.
- Uppdraget och arbetet med att påskynda digitaliseringen, samt utveckling av vägledande
bygghanteringinformation på hemsidan är igång. E-tjänst och ett nytt ärendesystem för
bygglov, förhandsbesked, tillsynsärenden är också i drift. Detta är också plattformen för att
fortsätta bygga in fler moduler, till exempel bygglovsautomatisering genom systemen Atom
och Minutbygg. Den största effekten på gransknings-, handläggnings- och kötider uppnås
sammantaget genom ökade personella resurser, samt utveckling av digitala stöd och
handläggningssystem. Arbetet med att skapa bättre och tydligare information på kommunens
hemsida är i gång i samverkan med kommunledningskontoret.
Kommunledningskontoret anser att samhällsbyggnadsnämndens yttrande sammanfattar hur
samhällsbyggnadskontoret har påbörjat ett arbete med samtliga punkter i motionen.
Kommunledningskontoret bedömer att motionen kan anses besvarad genom
samhällsbyggnadsnämndens yttrande.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Motionen anses besvarad.
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§ 72 2019.355 KS

Långsiktig finansieringsplan för kommunkoncernen, samt nya
ägardirektiv för AB Alingsåshem
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 8 april 2019, § 62, att ge kommunledningskontoret i
uppdrag att senast till kommunstyrelsens sammanträde den 13 maj 2019 återkomma med
förslag på långsiktig finansieringsplan för kommunkoncernen.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 2 maj 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunkoncernen står inför betydande investeringsvolymer framöver, vilket framgår av
kommunfullmäktiges antagna sammanställda budget för Alingsås kommunkoncern. I
nuvarande sammanställda budget beräknas lånebehovet den kommande femårsperioden till
ungefär en miljard kronor utöver befintliga lån. Alingsås kommunkoncern har redan en hög
skuld i förhållande till antalet invånare och om nuvarande budget verkställs så innebär det att
det beslutade lånetaket om 4,0 miljarder kronor överskrids. Majoriteten av investeringarna i
bolagskoncernen planeras i Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB.
Kommunledningskontoret har tillsammans med verkställande direktör och ekonomichef i AB
Alingsåshem sett över nuvarande ägardirektiv och vilka krav det ställer på bolaget i form av
bland annat bostadsbyggande. Bedömningen från kommunledningskontoret är att det inte är
möjligt för AB Alingsåshem att producera 80-120 lägenheter per år, vilket är kravet enligt
ägardirektivet, utan att på sikt markant öka bolagets skulder. För att nå en långsiktigt hållbar
ekonomi för AB Alingsåshem krävs en förändring där bolaget ges möjlighet att använda flera
alternativ när det kommer till finansiering. Det skulle även innebära att AB Alingsåshem får
samma verktyg som övriga bolag inom samma bransch. Kommunledningskontoret föreslår
därför ett par förändringar i nuvarande ägardirektiv för AB Alingsåshem.
Förslaget innebär att AB Alingsåshem ska arbeta för att möjliggöra fler bostäder utan något
kvantitativt måltal. Det innebär att AB Alingsåshem kan arbeta tillsammans med övriga
aktörer på marknaden för att exempelvis gemensamt skapa projekt som inte enbart
finansieras av bolaget. Ägardirektiven förtydligar även att bolaget beslutar om frågor som inte
är av principiell art och att det bland annat kan vara ombildningar och fastighetsöverlåtelser
som inte anses vara betydande. Styrelsen i AB Alingsåshem får därmed ett tydligare mandat
att arbeta med finansieringsfrågor i bolaget för att kunna bedriva verksamheten ur ett
ekonomiskt, socialt och ekologiskt långsiktigt hållbart perspektiv.
Kommunledningskontoret har vidare börjat utreda möjligheterna att avveckla AB Alingsås
Rådhus. AB Alingsås Rådhus bildades år 2004 och har tidigare bedrivit diverse
verksamheter, bland annat Lights in Alingsås och Passivhuscentrum. Dessa verksamheter är
antingen flyttade till annan juridisk part eller nedlagda. I nuläget är AB Alingsås Rådhus ett
rent holdingbolag utan egen verksamhet. Det finns dock kostnader kopplade till AB Alingsås
Rådhus i form av ränta, administration, revision etc. Kostnaderna i AB Alingsås Rådhus
finansieras genom koncernbidrag från främst Alingsås Energi Nät AB.
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AB Alingsås Rådhus har även lån om ungefär 325 miljoner kronor. Om bolaget skulle
likvideras och tillgångarna överlåts till kommunen innebär det att övriga bolag inom
bolagskoncernen får större möjligheter att genomföra investeringar eftersom låneutrymme
frigörs. Detta eftersom kommunen har möjlighet att nyttja likvida medel och den
överskottslikviditet som finns för att finansiera köpet av tillgångarna i AB Alingsås Rådhus.
Med beaktande av bland annat nya skatteregler för 2019 kan en avveckling av AB Alingsås
Rådhus få konsekvenser, positiva såväl som negativa, varför frågan bör utredas ytterligare
och ingå som en del i den fortsatta utredningen/analysen.
AB Alingsås Rådhus beslutade vid sitt sammanträde den 8 maj 2019, § 11 att föreslå
kommunstyrelsen att godkänna nya ägardirektiv för AB Alingsåshem.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
1. Ägardirektiv för AB Alingsåshem godkänns.
2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda möjligheterna att avveckla AB Alingsås
Rådhus och återkomma med en genomförandeplan.
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§ 73 2019.364 KS

Vårbokslut för kommunstyrelsen 2019
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till vårbokslut 2019 med tillhörande analyser
för kommunstyrelsens verksamhet.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 6 maj 2019 lämnat följande yttrande:
Prognosen per helår uppgår till + 1,4 mnkr. Resultatet för bokslutsperioden uppgår till + 3,6
mnkr. Åtgärder har skett för att skapa ett utrymme att politiskt prioritera medel. Bland annat
till bidrag, utredningar och övrigt tillkommande frågor som uppstår under året. Utrymmet som
finns tillgängligt för politisk prioritering motsvarar prognosen, 1,4 mnkr.
Antalet tillsvidareanställa har ökat jämfört med tidigare år, men det förväntas samtidigt finnas
ett antal vakanta tjänster som inte återbesätts under året. Omräknat till årsarbetare väntas
bemanningen vara ungefär tolv årsarbetare lägre än budget.
Kommunstyrelsens verksamhet har under det första tertialet fokuserat på att anpassa sig till
den nya organisationen och planera genomförandet av politiska uppdrag och åtaganden.
Enstaka uppdrag och åtaganden bedöms vara uppnådda per april. Prognosen för året ser
god ut och verksamheten förväntas kunna verkställa merparten av uppdragen och att
genomföra ett flertal åtaganden.
Fokus på digitaliseringsarbetet kommer att intensifieras under året. Det pågår ett arbete
tillsammans med förvaltningarna för att ta fram en plan på hur avsatta investeringsmedel för
att digitalisera kommunens verksamheter bäst kan nyttjas. En återrapportering kring arbetet
kommer att ske under hösten.
Verkställandet av kommunens tillväxtprogram har stort fokus. Just nu riktas resurser för att
sätta igång arbetet med de fyra tillväxtområdena, vilket gör att andra åtaganden kommer att
behöva riktas mindre uppmärksamhet. Ett aktivt arbete med att exploatera mark till
försäljning ser ut att finansiera tillväxtprogrammets genomförande, vilket är i linje med
politiska mål. Även byggnation av cykelbana i Långared väntas färdigställas under året.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunstyrelsens vårbokslut och prognos om + 1,4 mnkr godkänns.
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§ 74 2019.175 KS

Månadsuppföljning 2019 Alingsås kommun, mars
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 14 juni 2017 § 142 att anta den
politiska handlingsplanen Effekt. Under beslutspunkt 1 fick kommunstyrelsen i uppdrag att
införa obligatoriska månadsuppföljningar av ekonomin med start i maj 2017.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 29 april 2019 sammanställt uppföljningen till
och med mars för nämnderna och lämnat följande yttrande:
Nämnderna prognostiserar för perioden ett samlat underskott om - 26,6 mnkr. Underskottet
ligger i nivå med underskottet som redovisas i årsbokslutet 2018, detta trots ytterligare
anslag och ökad ramtilldelning om 67 mnkr.
Kommunledningskontorets bedömning är att 2019 innebär ett betydligt mer utmanade år än
2018. Slutsaten dras framförallt utifrån följande konstateranden:
Underskottet exklusive handlingsplaner 2019 är 50,4 mnkr, 2018 var motsvarande 18,4
mnkr.
Faktiskt utfall är 21,3 mnkr sämre jan-mars 2019 jämfört jan-mars 2018.
Kommunledningskontoret anser det viktigt att beakta att före beslutade och föreslagna
åtgärdersplaner prognostiseras ett samlat underskott om - 50,4 mnkr. Underskottet återfinns
nästan uteslutande hos vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden och kultur- och
utbildningsnämnden. Enligt gällande ekonomistyrprinciper får inte en nämnd ålägga en
negativ prognos utan att samtidigt besluta om handlingsplan för motsvarande. I praktiken
innebär detta då krav på handlingsplaner motsvarande 50,4 mnkr.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att de handlingsplaner som ovan nämnder ska
verkställa är av sådan omfattning att det kan innebära negativa konsekvenser för
verksamheten om ytterligare krav om åtgärder åläggs berörda nämnder. Handlingsplanerna
bedöms ge helårseffekt 2020. Kommunledningskontoret ser att kommunens samtliga
nämnder bör uppmanas till ekonomisk återhållsamhet för att klara den
kommungemensamma budgeten och hantera underskottet.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
1. Driftuppföljning för mars och prognos om - 26,6 mnkr för kommunens nämnder godkänns.
2. Kommunstyrelsen uppmanar kommunens samtliga nämnder till ekonomisk återhållsamhet
för att klara den kommungemensamma budgeten.
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AU § 74, forts
Anteckning
Glenn Pettersson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Kommunledningskontoret ser en viss förbättringseffekt på den samlade prognosen i och med
beviljanden av medel ur kommunens flyktingfond, står det att läsa i handlingarna. Det står
tydligt i flyktingfondens regelverk att dessa pengar inte får täcka upp nämnders negativa
resultat.
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§ 75 2019.010 KS

Månadsrapport finanshantering 2019, mars
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog den 13 november 2017, § 193, tillämpningsanvisningar till
finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern. Tillämpningsanvisningarna fastställer att det ska
lämnas månadsrapportering, vilken ska innehålla basfakta för upp- och utlåning,
likviditetshantering samt placeringar som visar att finansverksamheten bedrivs inom de
ramar för risktagande som är specificerade i finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 8 april 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har sammanställt en månadsrapport för mars månad som
innehåller en sammanställning över beviljade beloppsgränser och nuvarande saldon för de
kommunala bolagen. Kommunens finansiella rådgivare har sammanställt två rapporter, en
för skuldhanteringen och en för överskottslikviditetsportföljen.
Kommunens skuldhantering ligger inom de gränsvärden som fastställs i finansriktlinjer för
Alingsås kommunkoncern. Innehaven i överskottslikviditetsportföljen ligger inom de
gränsvärden som fastställs i finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporteringen.
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§ 76 2019.176 KS

Månadsuppföljning 2019 kommunstyrelsen, mars
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen avlämnar varje månad en uppföljning av det ekonomiska läget inom
kommunstyrelsens verksamheter. Vidare lämnas en prognos för resterande del av året.
Denna uppföljning behandlar perioden jan-mars 2019.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 29 april 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunstyrelsens verksamhet visar under årets tre första månader upp ett positivt resultat i
förhållande till budget om + 4 mnkr.
Överskottet är väntat då kommunledningskontoret har ett antal vakanta tjänster och
verksamheter som uppbär kostnader under senare delen av budgetåret. Kontorets flesta
verksamheter visar positiva resultat, främst gällande personalkostnader och
konsultkostnader men räknar med ett högre nyttjande under resterande del av året.
Kommunens IT-verksamhet har dock ekonomiska utmaningar och prognosticerar ett
underskott på - 7 mnkr. Det pågår ett arbete med att genomlysa verksamhetens kostnader
och åtgärdspaket för att bromsa utvecklingen kommer att tas fram. I nuläget bedöms det inte
vara möjligt att räkna hem några effekter av åtgärder i prognosen då det fortsatt finns ett
antal poster som behöver utredas ytterligare.
Jämfört med föregående år förbrukas samlat en något större del av budgeten kvartal ett
vilket beror på att kommunstyrelsens flerårsstrategi beslutades i början av februari jämfört
med slutet av mars 2018.
Prognosen per helår uppgår till +/- = 0.
Förklaringen till en prognos i balans med budget, trots underskott inom IT-verksamheten, är
ett flertal vakanta tjänster samt lägre nyttjande av konsultmedel.
Kommunens exploateringsverksamhet ingår inte i ovan prognos. Verksamheten särredovisas
även om den organisatoriskt ligger under kommunstyrelsen. Prognosen är ett nollresultat.
Intäkterna för intern administrativ tid förväntas inte att nå upp i nivå med budget på grund av
att ingenjörerna inte arbetar mot exploateringsprojekten i den utsträckning som är planerat.
Verksamheten har tilldelats ett uppdrag om att arbeta med tillväxtprogrammet vilket upptar
mer tid än beräknat och kommer att finansieras via reavinster från tomtförsäljningar.
Kommunledningskontoret gör med bakgrund i de ekonomiska utmaningar IT-verksamheten
har att det inte finns utrymme till fler ej budgeterade kostnader. Kontorets övriga
verksamheter behöver arbeta aktivt med att behålla prognosticerade överskott snarare än att
eftersträva budgetföljsamhet. Detta för att balansera upp underskottet inom ITverksamheten.
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Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunstyrelsens månadsuppföljning till och med mars och prognos i nivå med budget
godkänns.
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§ 77 2018.537 KS

Utmaning av arbetsmarknadsenhetens verksamhet
Ärendebeskrivning
Arbetslivsresurs AR AB har den 11 september 2018 inkommit med en utmaning till Alingsås
kommun gällande driften av hela, alternativt delar av arbetsmarknadsenhetens verksamhet.
Kommunledningskontoret remitterade 19 november 2018 utmaningen till kultur- och
utbildningsnämnden i enlighet med tillämpningsföreskrifter för utmaning i Alingsås kommun.
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 23 april 2019 § 59 att anta kultur- och
utbildningsförvaltningens yttrande som sitt eget och översända det till kommunstyrelsen.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 29 april 2019 lämnat följande yttrande:
Kultur- och utbildningsförvaltningen har i skrivelse lämnat följande underlag inför beslut.
Arbetsmarknadsenheten bedrivs i dagsläget helt utan någon upphandlad verksamhet.
Enheten bedriver inte någon myndighetsutövning. Vad gäller personalkonsekvenser lyfts en
styrka med intern organisation fram om en möjlighet att arbeta mot kommunens egna
kompetensförsörjning. Även verksamhetens lokala förankring lyfts fram som en
nödvändighet och fördel med det nuvarande systemet. Vad gäller ekonomiska aspekter
nämns att nämnden har ett underskott om 2 mnkr som ska hanteras under kommande år.
Detta bedöms försvåras i och med en extern drift av arbetsmarknadsenhetens verksamhet,
då handlingsutrymmet för att vidta kostnadsbesparande åtgärder minskar.
Flerårsstrategi för Alingsås kommun 2019-2021 innehåller ett övergripande mål om att det
ska finnas valfrihet och självbestämmande i Alingsås. Utöver detta finns delmål om att
antalet kommunala tjänster med valfrihet samt antalet verksamheter som omfattas av LOV
ska öka. Utifrån dessa mål har kommunstyrelsen i Flerårsstrategi för kommunstyrelsen 20192021, antagen den 4 februari 2019 § 25, åtagit sig att ta fram en handlingsplan som
kartlägger valmöjligheterna inom kommunen, samt att rikta resurser för att stödja
förvaltningarna att möjliggöra fler införanden av LOV. Frågan om konkurrensutsättning av
kommunala verksamheter enligt LOV är således för nuvarande föremål för ett flertal åtgärder
inom olika förvaltningar.
Arbetsmarknadsinsatser omfattas av LOV och därmed görs bedömningen att om och hur
denna verksamhet ska konkurrensutsättas bör avgöras inom ramen för det större arbete som
pågår i kommunen med att öka valfriheten i enlighet med flerårsstrategin. Utmaningen bör
därför i det här läget avslås.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Utmaningen avslås.
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§ 78 2017.515 KS

Utmaning gällande driften av verksamheter enligt LSS - Attendo LSS AB
Ärendebeskrivning
Attendo LSS AB har den 19 maj 2017 inkommit med en utmaning till Alingsås kommun
gällande drift av verksamheter enligt LSS. Utmaningen omfattar drift av tre boenden med
särskild service enligt 9 § st. 9 LSS samt en daglig verksamhet enligt 9 § st. 10 LSS.
Kommunledningskontoret remitterade den 19 november 2018 utmaningen till vård- och
omsorgsnämndens i enlighet med tillämpningsföreskrifter för utmaning i Alingsås kommun.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 25 mars 2019 § 30 att godkänna vård- och
omsorgsförvaltningens skrivning och hänvisa till kommunstyrelsen att fatta beslut om
eventuell konkurrensutsättning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 26 april 2019 lämnat följande yttrande:
Vård- och omsorgsförvaltningen har i skrivelse lämnat följande underlag inför beslut.
Underlaget utgår från av kommunfullmäktige den 12 december 2018 § 226 beslutad
Flerårsstrategi för Alingsås kommun 2019-2021, där vård- och omsorgsnämnden fått i
uppdrag att fortsatt utveckla valfrihetsmodeller inom ramen för lag (2008:962) om
valfrihetssystem (LOV). Underlaget består av en omvärldsanalys av antalet kommuner som
tillämpar lag (2016:1145) om upphandling (LOU) respektive LOV gällande bostäder med
särskild service samt daglig verksamhet enligt LSS. Analysen visar att merparten av
kommunerna tillämpar LOU framför LOV.
Flerårsstrategi för Alingsås kommun 2019-2021 innehåller ett övergripande mål att det ska
finnas valfrihet och självbestämmande i Alingsås. Utöver detta finns delmål att antalet
kommunala tjänster med valfrihet samt antalet verksamheter som omfattas av LOV ska öka.
Utifrån dessa mål har, utöver det uppdrag vård- och omsorgsnämnden har tilldelats,
kommunstyrelsen i Flerårsstrategi för kommunstyrelsen 2019-2021, antagen den 4 februari
2019 § 25, åtagit sig att ta fram en handlingsplan som kartlägger valmöjligheterna inom
kommunen, samt att rikta resurser för att stödja förvaltningarna att möjliggöra fler införanden
av LOV. Frågan om konkurrensutsättning av kommunala verksamheter enligt LOV är
således för nuvarande föremål för ett flertal åtgärder inom förvaltningarna.
De utmanade verksamheterna omfattas av LOV och därmed görs bedömningen att om och
hur dessa verksamheter ska konkurrensutsättas bör avgöras inom ramen för det större
arbete som pågår i kommunen med att öka valfriheten i enlighet med flerårsstrategin.
Utmaningen bör därför i det här läget avslås.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Utmaningen avslås.
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§ 79 2019.092 KS

Redovisning av politiskt initierade förslag till kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen fattade den 14 september 2015, § 157 beslut om utveckling av
kommunstyrelsens arbetsformer och arbetssätt och beslutade då bland annat att varje
kommunstyrelseledamot har rätt att väcka ett ärende i kommunstyrelsen, samt att varje
ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott har rätt att väcka ärende i arbetsutskottet.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2018, § 147 att uppföljning av lämnade
förslag ska ske två gånger per år till kommunstyrelsens sammanträden i maj och november.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 25 april 2019 lämnat följande yttrande:
Vid kommunstyrelsen sammanträde den 26 november 2018 lämnades en redovisning över ej
besvarade förslag till kommunstyrelsen. Det var då 16 förslag som var obesvarade. Det har
inte inkommit några nya förslag till kommunstyrelsen sedan föregående redovisning.
Kommunledningskontoret lämnar i bilaga till denna tjänsteskrivelse en övergripande rapport
över de totalt fem förslag som per den 24 april 2019 är obesvarade. Samtliga förslag bedöms
vara klara för behandling av kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 5 juni 2019.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Redovisning av obesvarade förslag till kommunstyrelsen godkänns.
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§ 80 2017.095 KS

Förslag till kommunstyrelsen om upphandling av IT-drift - Joakim
Järrebring (S)
Ärendebeskrivning
Joakim Järrebring (S) har i skrivelse den 24 januari 2017 lämnat följande förslag till
kommunstyrelsen.
Fortsatt upphandling av IT-drift ska grunda sig på tidigare multisourcingstrategi från 2013.
Kommunens IT-driftenhet ska då det är effektivare med externa lösningar välja dessa, så
länge det inte påverkar driftsäkerhet eller datasäkerhet.
All ny teknik och digitala lösningar ska bedömas utifrån ett tjänstelogiskt perspektiv, dvs
vilken nytta det innebär för medborgaren, samt vilka positiva ekonomiska effekter det får för
verksamheten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 januari 2017 § 18 att skicka förslaget till
kommunledningskontoret för beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 24 april 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunfullmäktige gav den 30 november 2016 § 255 i Flerårsstrategi för Alingsås kommun
2017-2019 kommunstyrelsen i uppdrag att lägga ut kommunens IT-drift på entreprenad.
Uppdraget upprepades i Flerårsstrategi för Alingsås kommun 2018-2020 som beslutades av
kommunfullmäktige den 13 december 2017 § 251.
Kommunstyrelsen beslutade den 18 juni 2018 § 102 med anledning av uppdraget i
Flerårsstrategi för Alingsås kommun 2018-2020 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att
under planperioden genomföra IT-drift på entreprenad i etapper. Varje etapp ska innehålla
en analys kring risk- och konsekvens, kvalitet, säkerhet och ekonomisk bedömning.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att det i och med detta beslut har beaktats hur
upphandling av IT-drift ska ske. Förslaget bör därmed anses vara färdigbehandlat.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Förslaget anses besvarat.
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§ 81 2018.053 KS

Förslag till kommunstyrelsen - Arbetsmiljö – Anita Brodén (L)
Ärendebeskrivning
Anita Brodén (L) lämnade ett förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 januari
2018, § 10. Förslagsställaren föreslår följande:
att kommundirektören ges i uppdrag att rikta ökat fokus på arbetet kring ett gott arbetsklimat
samt verkställa uppfyllande av målen rörande attraktiv arbetsplats/arbetsgivare.
Att kommundirektören ges i uppdrag att förstärka HR-kompetensen samt ge ökat fokus på
samarbete med samhällets olika aktörer, såsom näringslivet.
Att arbetet återrapporteras till kommunstyrelsen månatligen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att skicka ärendet för beredning till
kommunledningskontoret.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 5 maj 2019 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
I Alingsås kommuns Flerårsstrategi 2019 – 2021, antagen av kommunfullmäktige den 12
december 2018, § 226, anges att Alingsås kommun ska vara en attraktiv arbetsplats.
Kommunen ska utveckla program och metoder för att hela organisationen ska ha en
gemensam kultur och värdegrund. Ett särskilt fokus riktar sig direkt till samarbete mellan
kommun och näringsliv, där fokus ska vara att förbättra information till näringslivet och
förbättra dialog mellan Alingsås kommun och företagare. Ett riktat uppdrag i kommunens
flerårsstrategi är att samtliga nämnder ska anställa fler personer med lönestöd i den
kommunala organisationen.
Kommunstyrelsen flerårsstrategi 2019 – 2021, antagen den 4 februari 2019, § 25, ger
särskilda uppdrag till personalavdelningen på kommunledningskontoret, utöver de uppdrag
som ges i kommunens flerårsstrategi. Uppdragen handlar bland annat om att frigöra tid för
kommunens chefer genom att digitalisera flöden och att införa chef- och
medarbetaröverenskommelser för samtliga anställda på kommunledningskontoret under
2019. Under 2019 kommer arbetet med att samla kommunens HR-stöd att verkställas och
förslag till organisation ska presenteras till kommunstyrelsen.
Kommunledningskontoret anser att förslagsställarens intentioner har tillgodosetts i och med
fokus och uppdrag i såväl kommunens som kommunstyrelsens egen flerårsstrategi.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Förslag till kommunstyrelsen angående arbetsmiljö avstyrks med hänvisning till
kommunledningskontorets yttrande.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Jens Christian Berlin (L) föreslår att förslaget ska anses besvarat.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bifalla Jens Christian
Berlins ändringsförslag.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Förslag till kommunstyrelsen angående arbetsmiljö anses besvarat med hänvisning till
kommunledningskontorets yttrande.
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§ 82 2018.260 KS

Förslag till kommunstyrelsen - Direktdemokratiska inslag i
stadsplaneringen, Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2018, § 44 att kommunledningskontoret får i
uppdrag att utreda förutsättningarna för att i Alingsås kommun införa direktdemokratiska
inslag i särskilda markanvisningsförfaranden
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 29 april 2019 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Kommunledningskontoret har undersökt förutsättningarna för att bättre involvera
medborgarna i ett tidigare skede i stadsplaneringen. Något hinder för detta torde inte finnas.
Det är dock viktigt att möjligheten används endast när det anses allmänt befogat.
Förfarandet kan användas vid enskilda markanvisningar, såväl som vid
markanvisningstävlingar där allmänheten kan ges tillfälle att rösta på flera förslag.
Exempel på när direktdemokratiska inslag skulle kunna användas är vid markanvisningar i
områden med stora allmänna intressen, såsom mark med historiska värden eller mark
värdefull för fritid och rekreation, alternativt områden vars exploatering kan innebära stor
generell påverkan på stadens karaktär. Det finns ytterligare enstaka exempel på områden
som skulle kunna komma ifråga, men det är viktigt att urvalet sker restriktivt för att inte skapa
alltför långa och komplicerade exploateringsprocesser.
Grunden för markanvändningen måste även fortsättningsvis styras av översiktsplaner och
markanvändningsplaner.
Det är också viktigt att förfarandet med direktdemokratiska inslag i stadsplaneringen, inte
skapar falska förhoppningar om att varje inkommen synpunkt kommer att beaktas. Det bör
klart och tydligt framgå att inkomna synpunkter eller, vid ett tävlingsförfarande med flera
alternativ, det förslag som allmänheten anser vara det bästa, endast kommer att ligga till
grund för den fortsatta planprocessen, som därefter i vanlig ordning kommer att genomföras
enligt de normer som reglerar planprocessen.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Kommunledningskontoret får i uppdrag att komplettera ”Riktlinjer för Markanvisning” med
möjligheten, att när det anses befogat, kunna använda olika former av medborgardialog i
samband med markanvisningar.
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AU § 82, forts
Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Johan (C) och Daniel Filipsson (M) föreslår att kommunledningskontorets förslag avslås.
Simon Waern (S) och Glenn Pettersson (SD) föreslår att kommunledningskontorets förslag
till beslut bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar att bifalla kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunledningskontoret får i uppdrag att komplettera ”Riktlinjer för Markanvisning” med
möjligheten, att när det anses befogat, kunna använda olika former av medborgardialog i
samband med markanvisningar.
Anteckning
Karl-Johan (C) lämnar följande protokollsanteckning:
Centerpartiet har inget emot medborgardialog, tvärtom, men det finns redan lagstadgade
krav på att låta allmänheten komma till tals under byggprocesserna. Att därutöver på
kommunens initiativ införa skrivelser om medborgardialog när det handlar om
markanvisningar riskerar att fördröja byggprocessen. Dessutom finns det redan möjlighet för
kommunstyrelsen att ta initiativ till medborgardialog om de finner att det är lämpligt.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

30

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-05-08

§ 83 2019.346 KS

Revidering av Regler för flaggning i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog den 11 september 2018, § 145 Regler för flaggning i Alingsås
kommun. Av reglerna framgår att kommunstyrelsen beslutar om flaggning på kommunens
sju officiella flaggstänger. Valdag till Europaparlamentet ingick då inte i förslag till regler för
flaggning i Alingsås kommun.
Val till Europaparlamentet sker vart femte år, i år kommer val att ske söndagen den 26 maj.

Förvaltningens yttrande
Valdag för val till Europaparlamentet är ingen allmän flaggdag i Sverige men brukligt är att
flaggning sker.
Kommunledningskontoret föreslår att flaggning i samband med val till Europaparlamentet
skrivs in i reglerna för flaggning i Alingsås kommun.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Revidering av Regler för flaggning i Alingsås kommun godkänns.
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§ 84 2018.248 KS

Ansökan om bidrag till mötesplats Stora Mellby
Ärendebeskrivning
Stora Mellby Sportklubb inkom den 4 april 2018 med en ansökan om bidrag till finansiering
av Mötesplats Stora Mellby med 1 500 tkr från Alingsås kommun. Stora Mellby Sportklubb
sökte medel från Alingsås Kommun och Leader Göteborgs Insjörike/SJV samt från Lions i
Bjärke och Sparbanksstiftelsen Alingsås. Det framgick av ansökan att ett beslut om
kommunal medfinansiering var en grund för att Stora Mellby Sportklubb skulle kunna gå
vidare med övriga ansökningar.
Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2018, § 43, att bevilja Stora Mellby Sportklubb 1 500
tkr under förutsättning att övriga medfinansiärer bidrar. Kommunstyrelsen beslutade vidare
att kommunens bidrag utbetalas först när Stora Mellby Sportklubb kan redogöra för övriga
medfinansiärers bidrag och således den fullständiga finansieringen.
Stora Mellby Sportklubb inkom den 15 april 2019 med en ansökan om utökat bidrag till
Mötesplats Stora Mellby. I ansökan framgår att projektet har avvaktat nödvändig planändring
som nu är färdig. Markupplåtelseavtal med kommunen är även det på plats. Stora Mellby
Sportklubb har tagit fram bygglovshandlingar och lämnat in ansökan om bygglov till
kommunen. Kostnadsbilden har förändrats på grund av senareläggning och utökade krav
som framkommit av säkerhets- och kvalitetsskäl under bygglovsprocessen. Därav ansöker
Stora Mellby Sportklubb om utökat bidrag till finansiering av Mötesplats Stora Mellby med
ytterligare 700 tkr.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret gör en liknande bedömning som när den ursprungliga ansökan
från Stora Mellby Sportklubb inkom.
Kommunledningskontoret uppmuntrar det initiativ som Stora Mellby Sportklubb har tagit
genom att initiera ovan nämnda projekt. Enligt bifogad ansökan skulle Alingsås kommuns
bidrag uppgå till ungefär 25 procent av projektets totala kostnad. Kommunledningskontoret
anser vidare att det är relevant att stärka föreningslivet i hela kommunen och att inkommen
ansökan från Stora Mellby Sportklubb därför ska beviljas. Från kommunens sida så innebär
detta ett riktat bidrag som syftar till att stärka föreningslivet utanför stadskärnan, något som
ligger i linje med beslutad flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun.
Kommunledningskontoret anser att ansökan om utökat bidrag till Mötesplats Stora Mellby
ska beviljas. Likt tidigare anser kommunledningskontoret att beviljandet är under
förutsättning att övriga medfinansiärer kommer att bidra och projektet således kommer att
genomföras.
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AU § 84
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Stora Mellby Sportklubb beviljas ytterligare 700 tkr under förutsättning att övriga
medfinansiärer bidrar. Kommunens bidrag utbetalas först när Stora Mellby Sportklubb kan
redogöra för övriga medfinansiärers bidrag och således den fullständiga finansieringen.
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§ 85 2019.310 KS

Uppdrag till kultur- och utbildningsnämnden och Fastighetskoncernen
Alingsås Rådhus AB - Utredning Ishall
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämnden har den 25 mars 2019, § 45 lämnat förslag
att kommunstyrelsen vidtar åtgärder för att processen med en ny ishallsanläggning i Alingsås
ska kunna fortsätta.
Kommunfullmäktige beslutade i Flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun den 12
december 2018, § 226 att ge kultur- och utbildningsnämnden och Fastighetskoncernen
Alingsås Rådhus AB i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan för ombyggnation och eventuell
tillbyggnation av nuvarande ishall, med syfte att få ytterligare en isyta.
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår i sin skrivelse tre geografiska områden som
intressanta, när det gäller lokalisering av en ny ishallsanläggning. De områden som avses är;
Savannen, Lyckanområdet, samt Bolltorps industriområde. Beträffande den nuvarande
ishallens lokalisering i Nolhaga har, enligt förvaltningens skrivelse, en bedömning gjorts att
den inte utgör en möjlig plats för en ny ishall eller ombyggnation av befintlig.
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 20 mars 2019 om en plan i fyra punkter för
fortsatt hantering av ärendet.
1. Definiera behovet
2. Ekonomisk beredning samt framtagande av detaljplan
3. Samhällsstrategisk grupp bör involveras
4. Tidsplan
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 30 april 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har utifrån valda delar av kultur- och utbildningsnämndens fyra
punkter tagit fram förslag till en handlingsplan, samt en tidplan för det inledande arbetet med
en ny ishallsanläggning.
Definition av behovet
Kommunledningskontoret föreslår att Kultur- och utbildningsförvaltningen i en förstudie tar
fram en förslagshandling, innehållande en illustration över ishallsanläggningen, samt en
definition över vilka övriga behov en ny ishallsanläggning förväntas uppfylla, utöver två isytor.
Beskrivningen bör vara baserad på en realistisk och dokumenterad syn över vilken
verksamhetsnivå som kan komma att bedrivas i anläggningen i framtiden. Förstudien bör
även beskriva vilka nya aktiviteter/målgrupper som kan vara aktuella att planera för i en ny
anläggning.
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Svenska ishockey- och konståkningsförbundet har var för sig gett ut skrifter som beskriver
respektive idrotts krav/önskemål, när det gäller träning och tävling på olika nivåer. Att
definiera behovet, vad en ny anläggning bör innehålla, bör i huvudsak göras utifrån dessa
huvudverksamheters perspektiv.
Förstudien ska även ligga till grund för investeringskalkyler samt, om möjligt, en uppskattning
över framtida driftkostnader.
Lokalisering och framtagandet av detaljplan
Kommunledningskontoret föreslås leda arbetet med att utreda de av förvaltningen föreslagna
områdena. Utredningen kan beröra även andra möjliga platser. Lokaliseringsutredningen ska
genomföras i samverkan med kultur- och utbildningsförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Utredningen ska utgå från verksamhetens perspektiv och
ska utmynna i ett par alternativa förslag till lokalisering av en ny ishallsanläggning. Fokus ska
vara på centralt läge och tillgänglighet.
Av Tillväxtprogram 2019-2028, antaget av kommunfullmäktige den 12 december 2018, §
226, framgår en tydlig viljeinriktning att ta fram en plan för ishall. För att säkerställa
föreslagen tidplan behöver ett detaljplanearbete initieras. När planavtal har ingåtts avser
kommunledningskontoret att i samverkan med planavdelningen, prioritera detaljplanen i
samband med politiskt beslut om detaljplanebeställning.

Tidplan
Kommunledningskontoret föreslår en enkel tidplan beträffande ovan nämnda utredningar:
Maj-2019: Start arbete med utredning av lämpliga platser för lokalisering av ny
ishallsanläggning.
Maj-2019: Start arbete med förstudie och ekonomiska kalkyler av ny ishallsanläggning.
September-2019: Presentation inför beslut i kommunstyrelsen, av förslag till lokalisering av
ny ishallsanläggning.
September-2019: Presentation inför kommunstyrelsen av förstudie samt ekonomiska
kalkyler.
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Beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår att kultur- och utbildningsförvaltningen ansvarar för
framtagande av förstudie och ekonomiska kalkyler gällande den nya ishallsanläggningen.
2. Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att leda arbetet med
framtagande av förslag till lokalisering av ny ishallsanläggning. Arbetet ska ske i samverkan
med kultur- och utbildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och
Fastighetskoncernen AB Alingsås Rådhus.
3. Kommunstyrelsen godkänner den förslagna tidplanen för uppstart och redovisning av
utredningsarbetet med en ny ishallsanläggning.
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§ 86 2019.094 KS

Intresseanmälan - Nytt ärende Exploatera kommunal mark nr. 514
Ärendebeskrivning
Ingareds Företagspark Norra AB har inkommit med en förfrågan om att få en markanvisning
på ett 12 hektar stort område inom fastigheten Alingsås Bälinge 6:16. Området är i
översiktsplanen utpekat som utbyggnad av verksamheter. Syftet med markanvisningen är att
Ingareds Företagspark Norra AB ska uppföra en logistik och terminalverksamhet. En
markanvisning ger företaget ensamrätt att under en begränsad tid förhandla om marken med
kommunen.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 29 april yttrande
Kommunens riktlinjer för markanvisning säger att det finns möjlighet att göra en
direktanvisning när ett förslag är intressant för kommunen. Direktanvisning är också enligt
riktlinjerna fördelaktigt när en byggherre ska in tidigt i processen och för att kunna dra nytta
av deras kompetens. Förslaget som presenterats visar att företaget skapar nya
arbetstillfällen och att den tänkta verksamheten är bra för kommunen. Föreslagen
verksamhet har också behov av närhet till E20 och möjlighet till goda kommunikationer.
Kommunledningskontoret anser att den inkomna förfrågan om markanvisning uppfyller
kommunens viljeinriktning för kommande verksamhetsområde. För att möjliggöra byggnation
måste det också tas fram en detaljplan för området. Om prövningen av detaljplanen visar att
det är lämpligt med föreslagen verksamhet kommer markanvisningen att ersättas med ett
marköverlåtelseavtal.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
1. Förslag till markanvisning för Ingareds Företagspark Norra AB godkänns.
2. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektören att underteckna markanvisningsavtal
och planavtal för del av Bälinge 6:16.
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§ 87 2019.299 KS

Motion om en ren och prydlig kommun - Pär-Göran Björkman (S), Björn
Wallin Salthammer (S) och Anita Hedén Unosson (S)
Ärendebeskrivning
Pär-Göran Björkman (S) och Björn Wallin Salthammer (S) har till kommunfullmäktige den 27
mars 2019, § 63 lämnat en motion om vikten av att ha en ren och prydlig kommun.
Motionärerna föreslår följande:
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta en strategisk plan för att minska
nedskräpningen i kommunen.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Motionen lämnas till kommunledningskontoret för beredning.
Expedieras till
Klk
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