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§ 117
§ 118
§ 119
§ 120
§ 121
§ 122
§ 123
§ 124
§ 125
§ 126
§ 127
§ 128
§ 129
§ 130
§ 131

Information och överläggningar
Förslag till budget och verksamhetsplan 2020-2022 för samråd Tolkförmedling i Väst
Budget 2020 och ramar 2021 - 2022 för Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund
Handlingsplan för ökad valfrihet (LOV) i Alingsås kommun
Policy mot korruption i Alingsås kommun
Svar på motion om inrättande av Alingsås miljöpris - Anna Hansson (MP)
Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll vid attest och
fakturahantering
Grundläggande granskning 2019, kommunstyrelsen
Ansökan om bidrag, Alingsås karateklubb
Ansökan om bidrag för upprustning av de kommunala Beachvolleyplanerna i
Sollebrunn
Månadsrapport finanshantering 2019, juli
Detaljplan för Alingsås, omvandlingsområde Färgens Östra strand
Samverkansöverenskommelse del 1, mellan lokalpolisområde Alingsås och
Alingsås kommun - brottsförebyggande arbete, revidering
Bidragsansökan fiber - Ömmern-Östra Nedsjöns fiber ekonomiska förening
Motion om mätning av föreningsklimatet i kommunen - Pär-Göran Björkman
(S), Karin Johansson (S), Moheeb Jouda (S) och Simon Waern (S)
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§ 117

Information och överläggningar
A/ Presentation av kommunens lokalstrateg
B/ Handlingsplan för ökad valfrihet (LOV) i Alingsås kommun
C/ Policy mot korruption i Alingsås kommun

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-08-14

§ 118 2019.440 KS

Förslag till budget och verksamhetsplan 2020-2022 för samråd Tolkförmedling i Väst
Ärendebeskrivning
Direktionen för Tolkförmedling Väst beslutade vid sitt sammanträde den 24 maj 2019, § 370,
att godkänna budget och verksamhetsplan 2020-2022 samt att översända till
förbundsmedlemmarna för samråd inför beslut om budget och verksamhetsplan 2020-2022
på direktionsmöte den 27 september 2019.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 4 juni 2019 lämnat följande yttrande:
Finansiering för förbundets kostnader kommer från intäkter från medlemmarnas köpta
tjänster och debiteras enligt självkostnadsprincipen. Direktionen för Tolkförmedling Väst
föreslår en snitthöjning av priserna om 2 procent inför budget 2020.

Kommunledningskontoret gör bedömningen att föreslagen budget och den föreslagna
snitthöjningen av priserna om 2 procent samt verksamhetsplan för Tolkförmedling Väst bör
tillstyrkas.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Förslag till budget och verksamhetsplan 2020-2022 för Tolkförmedling Väst tillstyrks.

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 119 2019.474 KS

Budget 2020 och ramar 2021 - 2022 för Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund
Ärendebeskrivning
Direktionen i Alingsås- och Vårgårda Räddningstjänstförbund beslutade vid sitt sammanträde
den 3 maj 2019, § 11, om förslag till budget 2020 samt ramar 2021-2022 för förbundet.
Förbundet har vid framtagande av budget och ramar utgått från 50 procent av prisindex för
kommunal verksamhet (PKV). Detta motsvarar vid tidpunkten en uppräkning om
1,55% år 2020, 1,55% år 2021 samt 1,5% år 2022. Budgetförslaget innehåller även en
utökning med en tillsvidareanställning av handläggare på samhällsskyddsavdelningen och en
projektanställning på 50% under perioden för byggnation av ny räddningsstation.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 juli 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit del av direktionens beslut och gör följande bedömning.
Förbundet har beräknat det totala medlemsbidraget för båda medlemskommunerna. Därefter
har fördelning gjorts utifrån invånarantal per den 31 december 2018. Alingsås kommuns
andel uppgår till 77,89%. Alingsås kommuns del av medlemsbidraget uppgår till
44 086 tkr år 2020, 44 769 tkr år 2021 samt 47 105 tkr år 2022.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Budget 2020 samt ramar 2021-2022 för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
godkänns.

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 120 2019.437 KS

Handlingsplan för ökad valfrihet (LOV) i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i Flerårsstrategi för Alingsås kommun 2019-2021 om en
övergripande målsättning om valfrihet och självbestämmande i Alingsås. Delmål sattes att
antalet kommunala tjänster med valfrihet samt antalet verksamheter som omfattas av lag
(2008:962) om valfrihetssystem (LOV) ska öka.
Utifrån kommunfullmäktiges beslutade mål har kommunstyrelsen i Flerårsstrategi för
kommunstyrelsen 2019-2021 åtagit sig att ta fram en handlingsplan som kartlägger
valmöjligheterna inom kommunen. Handlingsplanen ska genomföras under 2019.
Syftet med handlingsplan för ökad valfrihet i Alingsås kommun är att beskriva inom vilka
verksamheter i Alingsås kommun som upphandling enligt LOV kan vara möjlig.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 9 juli 2019 lämnat följande yttrande:
Handlingsplanen är framtagen för att underlätta arbetet med införande av valfrihetssystem i
Alingsås kommun. För att skapa förutsättningar för detta arbete kartlägger handlingsplanen
de juridiska möjligheterna att öka antalet verksamheter med valfrihetssystem i Alingsås
kommun samt hur införande av en verksamhet enligt LOV ska ske steg för steg.
Handlingsplanen anger också inom vilka specifika kommunala tjänster som det är möjligt att
införa valfrihetssystem.
Handlingsplanen föreslår att samtliga berörda förvaltningar ska genomföra en analys av för
vilka tjänster inom respektive verksamhetsområde som valfrihetssystem kan införas samt
lämna förslag om dessa till fullmäktige senast under våren 2020. När handlingsplanen följs
blir resultatet en heltäckande utredning av inom vilka av kommunens verksamheter som
valfrihetssystem kan införas och fullmäktige ges möjlighet att ta ställning till dessa förslag
under hösten 2019 och våren 2020.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Handlingsplan för ökad valfrihet i Alingsås kommun antas.
Deltar ej i beslut
Simon Waern (S), Björn Wallin Salthammer (S) och Irene Jonsson (S) deltar inte i
handläggning och beslut av ärendet.

Justerandes sign
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§ 121 2019.438 KS

Policy mot korruption i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 11 mars 2019, § 52 p.2, att ge
kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram riktlinjer mot mutor, korruption och jäv.
Syftet med att anta en policy mot korruption är att tydliggöra kommunens nolltolerans mot
korruption samt fastställa grundprinciper för det fortsatta arbetet mot korruption.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 3 juli 2019 lämnat följande yttrande:
All offentlig verksamhet i Sverige lyder under objektivitetsprincipen vilken syftar till att
upprätthålla förtroendet för offentlig förvaltning. Förtroendet för Alingsås kommun bygger på
att medborgarna uppfattar vår verksamhet som korrekt och rättssäker, och att vi som
förtroendevalda eller anställda inte låter oss påverkas av ovidkommande hänsyn i vår
tjänsteutövning. Korruption, eller misstanke om korruption, skadar allvarligt förtroendet för
kommunen.
För att samordna arbetet mot korruption samt tydliggöra kommunens hållning i frågor
gällande korruption bör en policy antas. Policyn kompletteras sedan med detaljerade
styrdokument som syftar till att konkret stödja arbetet mot korruption i organisationen.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Förslag till policy mot korruption inom Alingsås kommun antas.
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§ 122 2019.165 KS

Svar på motion om inrättande av Alingsås miljöpris - Anna Hansson
(MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) har till kommunfullmäktige den 27 februari 2019, § 41 lämnat motion om
inrättande av Alingsås miljöpris. Motionären yrkar följande:
att Alingsås kommun inrättar ett miljöpris.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen beslutade den 27 mars 2019, § 59 att motionen lämnas till
kommunledningskontoret för beredning.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 12 augusti 2019 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutade den 12 augusti 2002, § 125 att utse en arbetsgrupp med
uppdrag att ta fram förslag på struktur och former för ett kommunalt miljöpris. Efter förslag
från kommunfullmäktiges valda arbetsgrupp, beslutade fullmäktige den 24 september 2003
att ett miljöpris inrättas och delas ut årligen från och med 2004.
Priset finansierades inom ramen för miljöskyddsnämndens befintliga budget. Fullmäktige
beslutade även att fastställa förslag till stadgar.
Alingsås kommuns miljöpris delades ut fram till och med 2012. Året därpå saknades lämplig
kandidat, och priset har inte delats ut sedan dess.
Kommunledningskontoret bedömer att ett miljöpris kan vara ett bra sätt att främja miljöarbete
i Alingsås. Genom att uppmärksamma personer, företag, föreningar eller organisationer som
uträttat en värdefull insats inom miljöområdet, stimuleras miljöarbete i kommunens företag
och hos enskilda kommuninvånare.
Kommunledningskontoret föreslår att Alingsås kommuns miljöpris ska återinrättas, och att
nya riktlinjer för ett miljöpris ska antas av kommunfullmäktige.
Förslag till beslut:
1. Motionen bifalls.
2. Miljöskyddsnämnden får i uppdrag att ta fram riktlinjer för Alingsås kommuns miljöpris.

Justerandes sign
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Förslag till beslut på sammanträdet
AU § 122, forts
Karl-Johan Karlsson (C) föreslår att förslaget bifalls med ändringen att namnet på priset ska
vara Alingsås klimat- och miljöpris.
Simon Waern (S), Björn Wallin Salthammer (S), Irene Jonsson (S) och
Jens Christian Berlin (L) föreslår att Karl-Johan Karlssons ändringsförslag bifalls.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
1. Motionen bifalls med tillägget att priset ska heta Alingsås kommuns klimat- och miljöpris.
2. Miljöskyddsnämnden får i uppdrag att ta fram riktlinjer för Alingsås kommuns klimat- och
miljöpris.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 123 2019.343 KS

Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll vid attest och
fakturahantering
Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Alingsås kommun har EY genomfört en
granskning av intern kontroll vid attest och fakturahantering. Syftet med granskningen har
varit att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt att ekonomiska transaktioner kontrolleras
och attesteras i enlighet med attestreglementet och god redovisningssed. Därtill har
granskningen syftat till att bedöma om det finns riktlinjer och rutiner avseende hur avtal
utformas och undertecknas.
De förtroendevalda revisorerna emotser kommunstyrelsens kommentarer och redovisning av
åtgärder utifrån granskningens rekommendationer.
Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är EYs sammanfattande
slutsats att kommunstyrelsen i allt väsentligt säkerställt att ekonomiska transaktioner
kontrolleras och attesteras i enlighet med attestreglementet och god redovisningssed. Under
granskningen har ett antal förbättringsområden identifierats. Rekommendationerna syftar till
att utveckla och förbättra verksamheten. Revisionen följer kontinuerligt upp vilka åtgärder
kommunstyrelsen och nämnderna vidtagit för att åtgärda givna rekommendationer.
Granskningen rekommenderar att:
Kommunstyrelsen bör tillse att attestreglementet med tillhörande anvisningar revideras vad
gäller hänvisning till aktuell lagstiftning.
Kommunstyrelsen bör utveckla uppföljningen och kontrollen utifrån attestreglementet till att
avse hela attestantkontrollen.
Kommunstyrelsen bör se över möjligheten att införa beloppsbegränsningar för olika
attestroller.
Kommunstyrelsen bör tillse att samtliga avtal där kommunen är part kvalitetssäkras innan
avtalen ingås.
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AU § 123, forts
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 juli 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret anser att utfallet av stickprovskontrollen i det stora hela är positiv
men att det, likt revisorernas bedömning, finns vissa förbättringsområden.
Kommunledningskontoret arbetar kontinuerligt med att stärka den interna kontrollen inom
bland annat ovan nämnda processer. Det arbetet kommer att fortlöpa med extra fokus på de
förbättringsområden som granskningsrapporten påvisar. Flera av rekommendationerna
kommer framöver sannolikt att återfinnas i den internkontrollplan som kommunstyrelsen
årligen beslutar om. Det pågår i dagsläget ett arbete med vissa delar av
rekommendationerna, bland annat en översyn av riktlinjer för sponsring.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontoret yttrande som sitt eget.

Justerandes sign
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§ 124 2019.481 KS

Grundläggande granskning 2019, kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Revisorerna ska enligt kommunallagen och god revisionssed årligen granska all verksamhet.
I den grundläggande granskningen ingår att bedöma centrala styrning- och ledningsfrågor
avseende verksamhet, ekonomi och intern kontroll. Likaså är nämndens och styrelsens
omvärldsanalys och riskbedömningar av stort intresse för revisorerna. Bifogade frågor är
tänkt att utgöra underlag i denna granskning. Frågorna är också tänkt att utgöra underlag
inför revisorernas träffar med nämnder och styrelse.
Presentationen och svaren ska kunna härledas till revisionsbevis som styrker svaret,
det vill säga verifieras genom dokument, protokoll m m.
Kommunstyrelsen ska senast svara den 26 augusti 2019.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 6 augusti 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har fyllt i förslag till svar i svarsbilagan och hänvisat svaren till de
beslut som kommunstyrelsen har fattat under året. Det handlar framförallt om
kommunstyrelsens flerårsstrategi 2019-2021, kommunstyrelsens vårbokslut 2019 och de
månadsuppföljningar som har genomförts under året. Den ifyllda svarsbilagan och bilagorna
som svaren hänvisar till finns som bilagor i ärendet.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets förslag till svar på grundläggande
granskning 2019 som sitt eget.
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§ 125 2019.054 KS

Ansökan om bidrag, Alingsås karateklubb
Ärendebeskrivning
Alingsås Karateklubb har den 3 december 2018 inkommit med en ansökan om bidrag till
Alingsås kommun för att kunna finansiera golv i de nya lokalerna som klubben fått flytta till.
Tidigare hade klubben lokal i Kabomhuset. Ansökan är på 110 tkr och den totala
investeringen har beräknats till 150 tkr. Klubben beskriver i sin ansökan att en matta/golv är
en förutsättning för klubbens träning och kommer vara klubbens fundament många år
framöver.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 29 juli 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har varit i kontakt med Alingsås Karateklubb och fått information
om att klubben har investerat i ett nytt golv tidigare under året med tanke på att klubben med
relativt kort varsel fick flytta ut från Kabomhuset och in i de nya lokalerna. Klubben har
hanterat investeringen genom att bland annat höja medlemsavgiften med ungefär 30
procent. Investeringen blev lägre än beräknat, främst tack vare ideellt arbete. Den totala
investeringen uppgick till ungefär 100 tkr. Klubben anser sig fortfarande ha behov av
investeringsbidrag från kommunen.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att Alingsås Karateklubb bör beviljas ett
investeringsbidrag om 50 tkr, vilket motsvarar ungefär halva den totala investeringsutgiften
som klubben har haft. Kommunledningskontoret anser att detta ligger i linje med kommunens
flerårsstrategi 2019-2021, där det bland annat framgår att stöd och utveckling av idrotts- och
friluftsutövande i samverkan med föreningslivet ska vara särskilt fokus.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Alingsås Karateklubb beviljas ett investeringsbidrag om 50 tkr.
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§ 126 2019.419 KS

Ansökan om bidrag för upprustning av de kommunala
Beachvolleyplanerna i Sollebrunn
Ärendebeskrivning
VK Bjärke har inkommit med en ansökan om bidrag för upprustning av
beachvolleybollplanerna som finns vid Tosseberget. VK Bjärke framför i sin skrivelse att
banorna är i behov av upprustning. Total kostnad för nya beachvolleynät, ny sand och arbete
beräknas av föreningen till 60 tkr. Ansökan till kommunen uppgår till 25 tkr och den övriga
finansieringen är tänkt att ske genom eget arbete, Sparbanksstiftelsen samt Lions i Bjärke.
I ansökan framgår att föreningen planerar att göra en satsning på att få upp intresset för
beachvolleyboll. Föreningen menar att det krävs en upprustning av nuvarande banor för att
kunna genomföra detta.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 29 juli 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har varit i kontakt med VK Bjärke och fått information om att
föreningen har köpt in ny sand för 47 tkr och investerat i nya nät för ungefär 5 tkr.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att VK Bjärke bör beviljas ett investeringsbidrag
om 25 tkr, vilket motsvarar mindre än halva den totala investeringsutgiften som klubben har
haft. Kommunledningskontoret anser att detta ligger i linje med kommunens flerårsstrategi
2019-2021, där det bland annat framgår att stöd och utveckling av idrotts- och
friluftsutövande i samverkan med föreningslivet ska vara särskilt fokus.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Ansökan om bidrag från VK Bjärke om 25 tkr beviljas.
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§ 127 2019.010 KS

Månadsrapport finanshantering 2019, juli
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 6 augusti 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har sammanställt en månadsrapport för juli 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:
Månadsrapporteringen finanshantering 2019 juli, godkänns.
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§ 128 2019.492 KS

Detaljplan för Alingsås, omvandlingsområde Färgens Östra strand
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 20 juni 2019 § 87 att detaljplanen för
utvecklingsområde Färgens östra strand ska gå ut på samråd under
perioden 1 juli-11 augusti. Detaljplanens syfte är att upphäva befintliga
områdesbestämmelser, utöka byggrätter för befintliga byggnader för att möjliggöra
permanentboende och möjliggörande av avstyckningar för ny bebyggelse. Detaljplanen
skapar också möjligheter för standardhöjningar av befintliga vägar och en möjlig framtida
koppling mellan Färgesundsvägen, Pojkebovägen och Svanviksvägen. Vägarna får i
detaljplanen enskilt huvudmannaskap och kommer även i fortsättningen att skötas av de
befintliga vägföreningarna. Detta innebär också att vägföreningarna kommer att ansvara för
och att initiera de utbyggnader som möjliggörs. Även det kommunala va-nätet håller nu på att
byggas ut i området.
Strandskyddet i området upphävs endast inom tomtplatser och bevaras för marken mellan
de redan bebyggda fastigheterna och även i strandremsan.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 5 juli 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret anser att planförslaget är bra för utvecklingen av området.
Förslaget skapar bättre möjligheter för permanentbostäder genom ökade byggrätter och
möjliggörande av bättre vägstandard. Utbyggnaden av det kommunala va-nätet pågår redan
som ett steg i denna process. Att strandskyddet bevaras i så stor utsträckning det är möjligt
är positivt för att enskilda fortsatt ska ha tillträde till sjön.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt eget samrådsyttrande.
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§ 129 2019.489 KS

Samverkansöverenskommelse del 1, mellan lokalpolisområde Alingsås
och Alingsås kommun - brottsförebyggande arbete, revidering
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun har en samverkansöverenskommelse med lokalpolisområde Alingsås för
brottsförebyggande arbete som antogs i Kommunstyrelsen den10 augusti 2016 § 146.
Samverkansöverenskommelsen mellan lokalpolisområde Alingsås och Alingsås kommun är
ett verktyg för att skapa struktur och systematik i samverkan mellan polis och kommun. Den
bidrar till att ge ett helhetsperspektiv och skapa en samsyn på brotts- och
otrygghetsproblemen samt att tydliggöra roller och arbetsfördelningar mellan parterna.

Samverkansöverenskommelse del 1 behöver nu aktualiseras och uppdateras i och med att
det är ny mandatperiod.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 3 juli 2019 lämnat följande yttrande:
Lokalpolisområde Alingsås har tillsammans med tjänsteperson från Alingsås kommun tagit
fram ett förslag på en reviderad överenskommelse del 1, som bekräftar att polisen och
kommunen har en viljeinriktning att samverka samt att det finns avsatt tid, former och struktur
för det brottsförebyggande arbetet. Polisen har en kommunpolis som en länk mellan
kommunen och den lokala polisledningen. Alingsås kommun har en utsedd samordnare från
kommunledningskontoret, som är länk till polisen. Det finns även ett lokalt
brottsförebyggande råd med representation från kommunens förvaltningar med flera.

Under hösten 2019 kommer även en samverkansöverenskommelse del 2 att tas fram och
den kommer att innehålla fokusområden för samverkan. Ett eller flera medborgarlöften
kommer även att knytas till överenskommelsen del 1.

Kommunledningskontoret föreslår att besluta om samverkan i enlighet med förslaget och
därmed säkerställa att det finns en struktur för arbetet. Det innebär att nuvarande
samverkansöverenskommelse del 1 upphör.
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Beslut
AU § 129, forts
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Samverkansöverenskommelse del 1 mellan lokalpolisområde Alingsås och Alingsås
kommun i det brottsförebyggande arbetet godkänns.
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§ 130 2019.394 KS

Bidragsansökan fiber - Ömmern-Östra Nedsjöns fiber ekonomiska
förening
Ärendebeskrivning
Ömmern-Östra Nedsjöns fiber ekonomiska förening (ÖÖNF) har inkommit med tre skrivelser
med begäran om regionalt bredbandsstöd. Den 1:a november 2018 inkom skrivelse
avseende stöd för en fiberförbindelse mellan Hulabäcken och Ödenäs telestationer. Den
16:e maj 2019 inkom skrivelser avseende fiberförbindelse mellan Lygnared och Stora Lyngö
samt fiberförbindelse sträckan mellan Ödenäs och Lövhult.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 8 augusti 2019 lämnat följande yttrande:
Regionalt bredbandsstöd från Västra Götalandsregionen finns för att finansiera byggnation
av stamledningar mellan befintliga punkter där det finns bredband och nya
anslutningspunkter där fiberföreningar kan ansluta sina lokala nät. Byggnation kan endast
ske till i förväg av VGR definierade bristpunkter. VGR:s bredbandsstöd har därutöver
följande villkor:
Kommunen måste söka stödet.
Kommunen ska ha en antagen bredbandstrategi. Vilket uppfylles genom att
bredbandstrategin för Alingsås kommun antogs av kommunfullmäktige den 26:e november
2018,§ 220.
Bidrag kan endast erhållas för stamnätsförbindelse.
Bidrag utgår från VGR för 50% av kostnaden. Medfinansiering krävs av kommunen på
resterade 50%.
Kommunen måste upphandla och teckna avtal med en nätägare som bygger, äger och
sköter drift/underhåll. Anbudsgivaren ska bygga, äga och driva ett passivt nät. I detta ingår
projektering, kanalisation, fiber, brunnar, och nodhus. Anbudsgivaren kan välja att även
etablera ett aktivt nät.
Kommunen ska även svara för uppföljning av avtalets villkor gentemot upphandlad nätägare.
Avtalet ska ha en avtalstid om minst sju år.
Vid bristande uppfyllelse av villkoren kan kommunen via avtalet vidta åtgärder för att komma
till rätta med eventuella brister. Fiberstrukturen måste vara öppen och tillgänglig för
marknadens tjänsteleverantörer till marknadsmässiga villkor.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

21

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-08-14

AU § 130, forts
Om kommunstyrelsen beslutar att ansöka regionalt bredbandsstöd ska ansökan skickas till
VGR. Om VGR beslutar att godkänna kommunens ansökan så reserveras stödbelopp hos
VGR. Därefter upphandlar kommunen en bredbandsoperatör och skriver avtal. När
utbyggnad är genomförd ansvarar kommunen för besiktning och slutredovisning till VGR.
Efter att VGR mottagit slutredovisning fattar VGR slutgiltigt beslut om medel ska betalas ut.
Därefter betalar kommunen ut sin del.
VGR har bedömt att samtliga sträckor fiberföreningen söker stöd för utgör bristområden och
omfattas av VGR:s bredbandstöd.
Kommunledningskontoret ställer sig positiv till att bevilja Ömmern-Östra Nedsjöns fiber
ekonomiska förening regionalt bredbandsstöd. Alingsås kommun antog den 12 december
2018, § 227, Alingsås kommuns bredbandsstrategi. Strategin innehåller kommunens mål och
ambitioner med bredband i kommunen, däribland finns målet ”Alla hushåll och företag i
Alingsås kommun bör senast 2020 erbjudas möjlighet att ansluta sig till bredband om minst
100 Mbit/s”. Kommunledningskontoret bedömer att ärendet ligger helt i linje med antagen
bredbandstrategi och kommunens målsättningar och ambitioner i bredbandsfrågan.
Nedan följer kort information om respektive sträcka:
En fiberförbindelse mellan Hulabäcken – Ödenäs kan koppla upp 700 personer.
Telestationen är ansluten via en radiolänk och hushållen via koppar med begränsad
överföringskapacitet. En fiberanslutning av telestationen i Ödenäs skapar förutom möjligheter
för hushåll och företag i området också möjlighet att ansluta F-6 verksamheten vid Ödenäs
skola med fullvärdig bredbandskoppling.
En fiberförbindelse mellan Lygnared och Stora Lyngö kan koppla upp 29 hushåll. Området
saknar idag fiberinfrastruktur.
En fiberanslutning mellan Ödenäs och Lövhult kan koppla upp 108 hushåll. Området saknar
idag fiberinfrastruktur.
Vid eventuell prioritering bedömer kommunledningskontoret att sträckan Hulabäcken –
Ödenäs bör komma i första hand.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Ärendet hänskjuts till budgetberedningen inför flerårsstrategi 2020 – 2022.
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§ 131 2019.441 KS

Motion om mätning av föreningsklimatet i kommunen - Pär-Göran
Björkman (S), Karin Johansson (S), Moheeb Jouda (S) och Simon Waern
(S)
Ärendebeskrivning
Pär-Göran Björkman (S), Karin Johansson (S), Moheeb Jouda (S) och Simon Waern (S) har
till kommunfullmäktige den 19 juni 2019, § 127 lämnat en motion om mätning av
föreningsklimatet i kommunen för att den samlade politiken bör få fortlöpande information om
hur föreningslivet i Alingsås kommun mår och hur Alingsås kommun som organisation
upplevs av föreningarna. Detta för att få ett kunskapsunderlag som kommunen kan arbetade
vidare utefter för att förbättra förutsättningarna för kommunens alla föreningar.
Motionärerna föreslår följande:
Att lämplig nämnd ges i uppdrag att ta fram ett instrument för att på ett djupgående vis mäta
föreningslivsklimatet.
Att föreningslivsklimatet därefter mäts och att resultatet på lämpligt vis återkopplas till
kommunfullmäktige för fortsatt arbete.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet att lämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Motionen remitteras till kultur- och utbildningsnämnden för beredning.
Expedieras till
KUN
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