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Beslutande

Daniel Filipsson (M) (ordförande)
Simon Waern (S) (vice ordförande)
Anita Hedén-Unosson (S)
Karl-Johan Karlsson (C)
Jens Christian Berlin (L)
Glenn Pettersson (SD)

Övriga deltagare

Maria Standar (kommundirektör)
Anci Eyoum (kommunsekreterare)
Anneli Schwartz (förvaltningschef kultur- och utbildningsförvaltningen) §88
Lars Mauritzson (VD Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB ) §88
Malin Lindholm (kommunjurist) §88
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§ 88
§ 89
§ 90
§ 91
§ 92
§ 93

Information och överläggningar
Uppdatering av reglementen
Svar på motion om en mänsklig stadsbyggnad för ökad trygghet - Bo Olsson
(S) och Simon Waern (S)
Uppföljning av nämndernas antagna flerårsstrategier 2019-2021
Uppdatering av delegationsordning - Eldningsförbud
Månadsrapport finanshantering 2019, april
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§ 88

Information och överläggningar
Ärendebeskrivning
A Integrationsprojekt byggnation
-integrerad byggutbildning för nyanlända
-SFI, yrkesutbildning och yrkessvenska
-praktik, lärlingsutbildning: samarbete med entreprenörer
-säkerställa framtida kompetensbehov
B/ Uppdatering av reglementen, ändringar:
-kommunstyrelsen och krisledningsnämnden
-kultur- och utbildningsnämnden
-samhällsbyggnadsnämnden
-miljöskyddsnämnden
-socialnämnden
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§ 89 2019.350 KS

Uppdatering av reglementen
Ärendebeskrivning
Reglementen för kommunstyrelsen, krisledningsnämnden, kultur- och utbildningsnämnden,
miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden behöver revideras i
mindre omfattning med anledning av bland annat ny lagstiftning och av kommunfullmäktige
fattade beslut.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 10 maj 2019 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Miljöskyddsnämnden och socialnämnden har, i beslut den 9 april 2019, § 27, respektive den
23 april 2019, § 39, beslutat att föreslå kommunfullmäktige att miljöskyddsnämnden ska
fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om tobak och liknande produkter. Uppgifterna enligt
den nuvarande tobakslagen är i dagsläget delade mellan socialnämnden och
miljöskyddsnämnden. För att undvika gränsdragningsproblem nämnderna emellan föreslås
att denna ändring genomförs. I samband med detta föreslår nämnderna även ytterligare
ändringar, bland annat överflytt av uppgifter enligt alkohollag (2010:1622) och lag (2009:730)
om handel med vissa receptfria läkemedel från socialnämnden till miljöskyddsnämnden.
Miljöskyddsnämnden föreslår även namnändringar till miljönämnden respektive
miljöförvaltningen. Förslagen bedöms kräva ytterligare utredning angående ekonomiska och
verksamhetsmässiga konsekvenser innan beslut kan fattas.
Miljöskyddsnämnden föreslår ett förtydligande gällande nämndens ansvar att förvalta och
utveckla kommunens energi- och klimatrådgivning, vilket framgår av bifogat reglemente.
Slutligen lämnar miljöskyddsnämnden förslag på att ansvaret för kommunens
miljöstrategiska arbete överflyttas till nämnden. Detta ansvar föreslås dock även
fortsättningsvis ligga hos kommunstyrelsen.
Krisledningsnämndens reglemente har omarbetats med anledning av kommunfullmäktiges
beslut 21 november 2018, § 197. Den reglering som numera återfinns i Gemensamt
reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Alingsås kommun har plockats bort från
krisledningsnämndens reglemente. Utformningen av reglementet har också anpassats till
övriga nämnders reglementen.
Med anledning av revideringen av krisledningsnämndens reglemente har även en ändring i
kommunstyrelsens reglemente införts. Utseendet av ledamöter i krisledningsnämnden
regleras enbart i krisledningsnämndens reglemente, och inte i kommunstyrelsens
reglemente.
Kommunstyrelsens reglemente har också uppdateras med anledning av ny lagstiftning
gällande kommunal bokföring och redovisning som gäller från den 1 januari 2019.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

6

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-05-22

KS § 89, forts
I övrigt föreslås samhällsbyggnadsnämndens reglemente ändras med anledning av
kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2018, § 206, att flytta huvudmannaskapet för
Gräfsnäsparken till samhällsbyggnadsnämnden från kultur- och utbildningsnämnden. Ett
förtydligande har därmed också införts i kultur- och utbildningsnämndens reglemente, av
vilket det framgår att nämnden enbart ansvarar för den fritids- och kulturverksamhet som
bedrivs i Gräfsnäsparken samt dess utveckling som rekreations- och turistdestination.
Slutligen har även ett förtydligande införts i kultur- och utbildningsnämndens reglemente om
att nämnden utöver att ta fram riktlinjer för föreningsbidrag, även betalar ut olika former av
stöd till föreningar och organisationer.
Förslag till beslut:
Reviderade reglementen för kommunstyrelsen, krisledningsnämnden, kultur- och
utbildningsnämnden, miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden
antas.
Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Johan Karlsson (C) föreslår, i enlighet med miljöskyddsnämndens förslag, följande
tillägg till förslag till beslut om reglemente för miljöskyddsnämnden:
1. Miljöskyddsnämnden byter namn till miljönämnden samt att miljöskyddskontoret byter
namn till miljöförvaltningen.
2. I reglementet skrivs följande in:
Nämnden har en drivande, samordnande och stödjande funktion i hela
kommunorganisationens miljöstrategiska arbete.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden finner att kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutar att bifalla
kommunledningskontorets förslag till reglemente för miljöskyddsnämnden.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Reviderade reglementen för kommunstyrelsen, krisledningsnämnden, kultur- och
utbildningsnämnden, miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden
antas.
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§ 90 2018.355 KS

Svar på motion om en mänsklig stadsbyggnad för ökad trygghet - Bo
Olsson (S) och Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning
Bo Olsson (S) och Simon Waern (S) har till kommunfullmäktige den 30 maj 2018, § 106,
lämnat en motion om en mänsklig stadsbyggnad för ökad trygghet.
I motionen föreslår motionärerna att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en
plan för fysisk stadsplanering, som stödjer jämlik trygghet som ett tematiskt tillägg till ny
översiktsplan, samt att förslag till tematiskt tillägg ska presenteras för fullmäktige senast
2020.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 augusti 2018, § 137, att remittera
motionen till samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har den 19 november 2018, § 190, lämnat remissvar avseende
motionen.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 maj 2019 lämnat följande yttrande:
Samhällsbyggnadsnämnden skriver i sitt remissvar att nämnden anser, att istället för ett
tematiskt tillägg till översiktsplan, bör en strategi för mänsklig stadsbyggnad för ökad trygghet
arbetas fram och antas av kommunfullmäktige. En sådan strategi blir då ett styrdokument
som ska implementeras i varje fördjupad översiktsplan för kommunens orter och också i nya
detaljplaner. Styrdokumentet blir också vägledande och styrande för olika led i
planeringskedjan, till exempel för exploateringsenheten, gata, park och så vidare. Även de
kommunala bolagen, till exempel Alingsåshem bör omfattas av en sådan av
kommunfullmäktige antagen strategi, då de står för en betydande del av byggnationen i
kommunen. För att frågan om en mänsklig stadsbyggnad för ökad trygghet ska få
genomslag, är det viktigt att hela kedjan, från planering till byggande, omfattas av strategin.
Kommunledningskontoret gör bedömning att motionen kan anses besvarad genom
samhällsbyggnadsnämndens remissvar.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt eget.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Motionen anses vara besvarad.
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§ 91 2019.357 KS

Uppföljning av nämndernas antagna flerårsstrategier 2019-2021
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutar årligen om kommunens flerårsstrategi där årets budget anges
tillsammans med kommunens prioriterade mål med tillhörande indikatorer och riktade
uppdrag till nämnderna. Med utgångspunkt i kommunens flerårsstrategi antar därefter
respektive nämnd en egen flerårsstrategi utifrån beslutade anvisningar. Ärendet granskar
följsamhet avseende verksamhetsdelarna i antagna flerårsstrategier, dvs. internkontroll,
åtaganden, nyckeltal och uppdrag. Uppföljning av budget behandlas i separat ärende.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 29 april 2019 lämnat följande yttrande:
Nämnderna har antagit flerårsstrategier som i hög grad är överensstämmande med
fullmäktiges flerårsstrategi, tillämpningsanvisningar och Alingsås
kommuns styrmodell. Det förekommer dock vissa avvikelser som kommunledningskontoret
har kommenterat i bilaga till denna skrivelse. Kommunledningskontoret har uttryckt dessa
kommentarer i form av rekommendationer till nämnderna. Rekommendationerna utgår ifrån
fullmäktiges beslutade flerårsstrategi samt tillämpningsanvisningar och syftar till att
skapa följsamhet mot dessa.

Kommunledningskontoret gör bedömningen att uppmärksammade avvikelser bör delges
nämnderna, samt att kommunstyrelsen inom ramen för uppsiktsplikten bör följa upp att
avvikelserna följs upp löpande under året.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
1. Kommunledningskontorets återrapportering godkänns.
2. Framförda avvikelser följs upp under året inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
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§ 92 2019.381 KS

Uppdatering av delegationsordning - Eldningsförbud
Ärendebeskrivning
Föreskrift om eldningsförbud enligt 2 kap. 7 § förordning (2003:789) om skydd mot olyckor
får meddelas av en kommun. I dagsläget är rätten att meddela sådana föreskrifter inte
delegerad från kommunstyrelsen. Delegation föreslås ges till kommundirektör att meddela
föreskrifter om eldningsförbud samt liknande förebyggande åtgärder mot brand.
En ny delegationspunkt, nr. 1.19, föreslås i kommunstyrelsens delegationsordning.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Uppdaterad delegationsordning för kommunstyrelsen antas.
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§ 93 2019.010 KS

Månadsrapport finanshantering 2019, april
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 9 maj 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har sammanställt en månadsrapport för april 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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