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§ 158
§ 159
§ 160
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§ 162
§ 163
§ 164
§ 165
§ 166
§ 167
§ 168
§ 169
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Information och överläggningar
Riktlinjer för sponsring inom Alingsås kommun
Strategi för Alingsås arbete med krisberedskap och civilt försvar 2019-2022
Svar på motion angående införande av strukturerade riskanalyser inom
dricksvattenförsörjning - Thomas Pettersson (C)
Svar på motion angående ökat samnyttjande av kommunala lokaler: för ett
stärkt föreningsliv! - Birgitta Larsson (S), Simon Wærn (S) och Sebastian
Aronsson (S)
Svar på motion om tandvård för fattiga pensionärer - Glenn Pettersson (SD)
Svar på motion om medlemskap i Sveriges Ekokommuner - Amanda
Andersson (MP)
Svar på motion angående utredning om placering av E20 - Anita Brodén (L),
Kristina Grapenholm (L) och Per Palm (L)
Redovisning av obesvarade motioner 2019
Komplettering av riktlinjer för markanvisning
Ansvarsutredning - Alingsås verksamhetsparker
Samlad rapport över Alingsås kommuns ekonomiska situation 2013 - 2018
Riktlinjer och organisation för säkerhet och beredskap samt säkerhetspolicy
Genomlysning av vård- och omsorgsnämnden
Förslag riktlinje för visselblåsarfunktionen i Alingsås kommun
Genomförande handlingsplan Effekt # 6.0 - Centralisering av stödfunktioner
inom HR
Risk- och sårbarhetsanalys enligt lag om extraordinära händelser
Försäljning av fastigheten Svetsaren 3
Riktlinjer i arbetet mot våldsbejakande extremism, revidering
Månadsrapport finanshantering 2019, augusti
Ansökan om investeringsbidrag Sollebrunns idrottsklubb SAIK
Svar på motion om att utlysa klimatnödläge i Alingsås kommun - Anna
Hansson (MP), Christian Wiberg (MP) och Britt-Marie Kuylenstierna (MP)
Motion om att återinföra uppvaktning av SM-vinnare - Pär-Göran Björkman
(S), Birgitta Larsson (S) och Simon Waern (S)
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§ 148

Information och överläggningar
A/ Genomlysning av vård- och omsorgsnämnden
B/ Visselblåsarfunktion för Alingsås kommun
C/ Säkerhetsorganisation, krisberedskap och civilt försvar
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§ 149 2019.514 KS

Riktlinjer för sponsring inom Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 23 mars 2011, § 40 regler för sponsring i Alingsås kommun.
De nuvarande reglerna för sponsring behöver uppdateras, och ändras till riktlinjer i enlighet
med kommunens nya definition av styrande dokument.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Ärendet utgår.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

6

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-10-02

§ 150 2019.273 KS

Strategi för Alingsås arbete med krisberedskap och civilt försvar 20192022
Ärendebeskrivning
Kommuner, Länsstyrelser och MSB ska arbeta tillsammans för att öka samhällets
krisberedskap på lokalnivå. Detta framgår av lag (2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extra ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH),
förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH), samt kommunallag.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och landsting
(SKL) har gjort två överenskommelser, Överenskommelse om kommunernas krisberedskap
(MSB 2018-09779, SKL 18/03101) och Överenskommelse om kommunernas arbete med
civilt försvar (MSB 2018-05681, SKL 18/01807) som reglerar ersättning och uppgifter och
därtill kopplat stöd för kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar under
perioden 2019-2022. Överenskommelserna klargör även kommunernas uppgifter och ansvar
för att fullgöra uppgifter och kunna vidta nödvändiga åtgärder och minska sårbarhet och
uppnå god krishanteringsförmåga och civilt försvar.
Inför varje ny mandatperiod ska kommunen fastställa en plan för hur de ska hantera
extraordinära händelser och ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med
krisberedskap som ska beslutas av kommunfullmäktige.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 30 augusti 2019 lämnat följande yttrande:
Enligt överenskommelsen mellan MSB och SKL ska alla kommuner ta fram styrdokument för
kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar. Parterna planerar att inför nästa
överenskommelse reglera både krisberedskap och civilt försvar.
Kommunledningskontoret har därför redan nu tagit fram förslag till ett styrdokument som
både reglerar krisberedskap och civilt försvar för 2019-2022. Detta styrdokument ska ange
kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap och civilt försvar
under mandatperioden
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Strategi för Alingsås kommuns arbete med krisberedskap och civilt försvar 2019-2022 antas

Justerandes sign
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§ 151 2016.813 KS

Svar på motion angående införande av strukturerade riskanalyser inom
dricksvattenförsörjning - Thomas Pettersson (C)
Ärendebeskrivning
Thomas Pettersson (C) lämnade till kommunfullmäktige den 14 december 2016, § 286 en
motion om att införa strukturerade riskanalyser inom dricksvattenförsörjning.
Motionären föreslår att:
Alingsås kommun implementerar WHO:s Water Safety Plans (WSP) för att bättre förebygga
hälsorisker för vattenburna sjukdomsutbrott i dricksvattenförsörjningen, nu och i framtiden.
Kommunfullmäktige behandlade motionssvaret den 30 maj 2018, § 100 och beslutade att
återremittera ärendet för att erhålla fördjupad kunskap, då ny information fördes fram från
talarstolen under kommunfullmäktiges sammanträde. Kommunstyrelsen behandlade ett nytt
motionssvar den 8 april 2019, § 69 och beslutade att återremittera motionen för
kostnadsberäkning av ett genomförande av strukturerade riskanalyser.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 20 september 2019 lämnat följande yttrande:
Efter beslut om återremiss i kommunfullmäktige den 30 maj 2018, § 100 skickades motionen
på nytt till miljöskyddsnämnden och dåvarande tekniska nämnden för besvarande. Båda
nämnderna anger liknande svar som vid den första remissomgången. Varken
miljöskyddsnämnden eller tekniska nämnden har någon möjlighet att utföra en
kostnadsuppskattning.
Kommunstyrelsen beslutade den 8 april 2019, § 69 att ärendet skulle återremitteras till
kommunledningskontoret, för att ta fram en kostnadsberäkning. En förfrågan om offert för
kostnadsberäkning av införandet av WSP har skickats till de få organisationer som har
kännedom om WSP i Sverige. Endast Chalmers tekniska högskola har besvarat offerten.
Vid besvarande av förfrågan om offert anger docent och professor vid avdelningen för
Geologi och geoteknik att de har lång erfarenhet och är väl insatta i WHOs ramverk kopplade
till WSP. Vidare konstaterar de, i likhet med bland annat nämndernas remissvar, att den
svenska lagstiftningen och vägledningen som finns inte bygger helt på WSP. Flera av de
principer som ligger till grund för WSP ligger även till grund för det svenska regelverket. Det
finns inte en entydig definition eller branschstandard av vad vi i Sverige avser med WSP.
Arbetet med WSP kan även genomföras med olika ambitionsnivå.
Professor och docent vid Chalmers konstaterar att om en kostnadsberäkning ska kunna
genomföras av dem krävs att Alingsås kommun definierar vad som avses med WSP och
vilken ambitionsnivå som finns för just Alingsås. Sedan behövs en grundlig genomgång av
det arbete kommunen redan gör i det dricksvattenrelaterade riskhanteringsarbetet. Chalmers
kan sedan jämföra resultaten av de båda studierna för att föreslå vilka punktinsatser som
behöver göras och kompletteringar av det kontinuerliga arbetet.
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Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-10-02

AU § 151, forts
Både miljöskyddsnämnden och dåvarande tekniska nämnden anser fortfarande att dagens
arbete med riskfrågor anknutna till dricksvattenförsörjning är tillfredsställande.
Kommunledningskontoret instämmer med berörda nämnder att frågan om
dricksvattenförsörjning är viktig och att denna behöver vara säkerställd.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen ska avslås. I nuläget kan ingen
kostnadsberäkning tas fram, varken internt eller externt. För att kunna beställa en extern
kostnadsberäkning krävs att kommunen definierar vad Alingsås kommun menar med WSP
och gör en större kartläggning av vad kommunen redan arbetar med i dag
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:

Motionen avslås.

Justerandes sign
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§ 152 2019.192 KS

Svar på motion angående ökat samnyttjande av kommunala lokaler: för
ett stärkt föreningsliv! - Birgitta Larsson (S), Simon Wærn (S) och
Sebastian Aronsson (S)
Ärendebeskrivning
Birgitta Larsson (S), Simon Waern (S) och Sebastian Aronsson (S) har till
kommunfullmäktige den 27 februari 2019, § 42 lämnat in en motion om ökat utnyttjande av
kommunala lokaler för ett stärkt föreningsliv.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan
med berörda nämnder ta fram en konkret strategi eller handlingsplan för ett ökat
samnyttjande av kommunala lokaler med föreningslivet.
Kommunfullmäktige besluta den 27 februari 2019 att lämna ärendet till kommunstyrelsen för
beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 20 september 2019 lämnat följande yttrande:
Möjligheten för föreningslivet att nyttja kommunala lokaler, utanför ordinarie verksamheters
nyttjandetid, har funnits sedan många år tillbaka. Uthyrning har genom åren administrerats
av först fritidsnämnden, sedan kultur- och fritidsnämnden och i dag sköter kultur- och
utbildningsnämnden om uthyrningen av dessa lokaler. Det är främst idrottsföreningar,
studieförbund och privatpersoner som utnyttjar möjligheten att, till subventionerat pris,
disponera en tillfällig lokal för sin verksamhet. Uthyrningstaxorna beslutas av den kultur- och
utbildningsnämnden. De lokaler som varit mest efterfrågade under åren har varit
skolgymnastiksalar, sporthallar, hemkunskapssalar, slöjdsalar samt små och stora
möteslokaler. Utbud och efterfrågan har varierat över tid.
Det är endast möjligt att hyra den här typen av lokaler i form av tillfällig lokalupplåtelse. Om
en förening önskar hyra en fast egen lokal över längre tid, så är föreningar främst hänvisad
till den privata lokalmarknaden.
En central uthyrningsfunktion är lokaliserad till Nolhagahallen och är tillgänglig för dialog,
med mål att finna lämpliga lokaler och att hjälpa till att boka dessa. Här går det även att
kvittera ut nycklar och taggar för att komma in i den lokal som bokats. Bokning av vissa
speciallokaler administreras direkt genom den kommunala verksamhet som har ansvar för
den aktuella lokalen.
Kultur- och utbildningsförvaltningen har sedan drygt ett år tillbaka installerat ett nytt
webbaserat bokningssystem i form av en e-tjänst för att boka lokaler. Syftet med systemet är
att på ett lättillgängligt sätt via webben visa tillgängliga kommunala lokaler, göra det möjligt
att söka lediga tider och att boka önskad lokal. E-tjänsten utvecklas kontinuerligt.
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AU § 152, forts
Kommunledningskontoret bedömer med hänvisning till ovanstående att motionen kan anses
besvarad.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Motionen anses besvarad.
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§ 153 2019.408 KS

Svar på motion om tandvård för fattiga pensionärer - Glenn Pettersson
(SD)
Ärendebeskrivning
Glenn Pettersson (SD) har till kommunfullmäktige den 29 maj 2019, § 111 lämnat en motion
om tandvård för fattiga pensionärer. Motionären föreslår utredning av möjligheten att låta
socialtjänsten betala tandvårdskostnader som överstiger 50 kronor för besök för pensionärer
med inkomster som motsvarar eller understiger garantipensionsnivå, så att de har samma
kostnad för tandläkarvård som nyanlända.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 juni, § 114 att remittera motionen
socialnämnden för beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 26 september 2019 lämnat följande yttrande:
Socialnämnden har behandlat ärendet den 28 augusti 2019, § 78. Socialnämnden har
genomfört en utredning, i enlighet med motionens intention, där bland annat följande
framgår:
Personer över 65 år kan ansöka om både bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd hos
Pensionsmyndigheten om man saknar tillräcklig pension för att kunna ha en skälig
levnadsnivå. Det finns även flera olika former av statliga stöd och bidrag för tandvård som
kan beviljas till äldre personer. De som är över 65 år har rätt till ett allmänt tandvårdsbidrag,
vilket är ett statligt stöd som utbetalas med 600 kronor per år i samband med besök hos
tandläkare eller tandhygienist. Därutöver finns högkostnadsskydd som skyddar mot höga
tandvårdskostnader. Om personen dessutom har en sjukdom eller funktionshinder som
medför en risk till försämrad tandhälsa och därmed kräver regelbunden tandvård och
förebyggande tandvårdsåtgärder kan Försäkringskassan bevilja ett särskilt tandvårdsbidrag.
De personer som har stort omsorgsbehov och bor på särskilt boende eller har hjälp av en
närstående eller hemtjänst kan även ha rätt till så kallad nödvändig tandvård. Det är i första
hand biståndshandläggare på vård- och omsorgsförvaltningen som fattar beslut om sådan
nödvändig tandvård och som vid beslut utfärdar ett tandvårdsintyg. Vid besök hos
tandvården betalas då endast besöksavgift, frikort för hälso- sjukvård gäller och är man äldre
än 85 år är besöket kostnadsfritt.
Nyanlända med uppehållstillstånd har samma kostnader för tandvård och kan ansöka om
ekonomiskt bistånd på samma grunder som andra invånare. Enbart asylsökande och
papperslösa har rätt till statlig subventionerad tandvård med en avgift på 50 kronor när det
handlar om vård som inte kan anstå, det vill säga akut tandvård.

Justerandes sign
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AU § 153, forts
Utredningen visar att pensionärer bör ha ekonomiska möjligheter att själva bekosta sin
tandvård även om man har en låg pension och/ eller har behov av äldreförsörjningsstöd. Det
finns olika former av statliga stöd och bidrag både för att underlätta för pensionärer med låg
pension, men även för att undvika höga tandvårdskostnader. Skulle behov av ekonomiskt
stöd till tandvård ändå utöver detta uppstå finns det alltid möjlighet att ansöka om ekonomiskt
bistånd och få sin sak prövad med stöd av socialtjänstlagen.

Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillägga och föreslår att motionen ska anses
besvarad.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Motionen anses besvarad.

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 154 2019.432 KS

Svar på motion om medlemskap i Sveriges Ekokommuner - Amanda
Andersson (MP)
Ärendebeskrivning
Amanda Andersson (MP) lämnade den 29 maj 2019, § 112 en motion till kommunfullmäktige
om deltagande i Sveriges Ekokommuner (SEKOM).
Motionären yrkar att Alingsås kommun ska bli medlem i Sveriges Ekokommuner.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade den 5 juni 2019, § 115 att remittera frågan till
kommunledningskontoret för beredning.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 september 2019 lämnat följande yttrande
samt förslag till beslut:
SEKOM är en ideellt driven samarbetsorganisation för kommuner och regioner. Inom
SEKOM hanteras gemensamma strategiska frågor av betydelse för en långsiktig hållbar
utveckling. Som medlem i SEKOM får kommunen tillgång till rådgivning i miljö- och
hållbarhetsfrågor, utbildningar och samverkan med andra kommuner. I
ekokommunkonceptet utgår man från att utvecklingsstrategin i kommunen ska bygga på
kommunens miljö, det lokala näringslivet och den lokala livsstilen. Ekonomisk utveckling och
ekonomisk balans ska förenas i samma strategi. I dag finns det 104 ekokommuner och 6
ekoregioner.
Kommunledningskontoret anser att det är viktigt med aktiv omvärldsbevakning och att lära av
andra, till exempel genom nätverk. Kommunen deltar aktivt i ett flertal nätverk och
överenskommelser inom miljö- och klimatområdet, så som Energikontor Västs
miljöstrategnätverk, Kemikalieinspektionens nätverk för giftfri vardag, VGR:s nätverk för
hållbart resande och den regionala kraftsamlingen Klimat 2030. Samtliga är välfungerande
och ger tillsammans bred kunskapsbas, stöd och input i den pågående omstarten av det
strategiska miljö- och klimatarbetet. Dock är det resurskrävande att bedriva ett aktivt
medlemskap, såväl tidsmässigt som ekonomiskt, och på grund av redan pågående
nätverksåtaganden är det inte motiverat att ansluta till fler nätverk.
För att bli medlem i Sveriges Ekokommuner krävs det att kommunen har ett aktuellt
miljöprogram eller liknande där kommunens hållbarhetsambitioner framgår. Detta saknas i
Alingsås kommun idag och ansökan om medlemskap är därför inte möjlig.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
Justerandes sign
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Förslag till beslut på sammanträdet
AU § 154, forts
Jens Christian Berlin (L) föreslår att ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för
att beakta framtagande av ett miljöstrategiskt program.
Daniel Filipsson (M), Björn Wallin Salthammer (S), Simon Waern och Glenn Pettersson (SD)
föreslår att kommunledningskontorets förslag bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bifalla
kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Motionen avslås.

Anteckning
Jens Christian Berlin (L) lämnar följande protokollsanteckning:
Att Alingsås kommun för närvarande inte anses kunna bli medlem i Sveriges Ekokommuner
på grund av avsaknad av miljöprogram eller motsvarande understryker nödvändigheten av
att prioritera arbetet med styrdokument på miljöområdet.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-10-02

§ 155 2018.461 KS

Svar på motion angående utredning om placering av E20 - Anita Brodén
(L), Kristina Grapenholm (L) och Per Palm (L)
Ärendebeskrivning
Anita Brodén (L), Kristina Grapenholm (L) och Per Palm (L) har till kommunfullmäktige den 5
september 2018 § 152 inlämnat en motion om att starta en utredning om placering av E20,
eftersom E20 i nuläget utgör en besvärande barriär genom staden.
Motionärerna yrkar följande:
Att uppdra åt kommunstyrelsen att snarast kontakta Trafikverket för att organisera ett projekt
för grundlig utredning av alternativ placering av E20 sydöst om Alingsås, att jämföra med
E20 som motorväg, med placering som i dagsläget.
Att inhämta bekräftelse från Trafikverket om förslaget angående dubbelspår för Västra
Stambanan sydöst om staden och om detta bekräftas, tillsammans med dem, utveckla bästa
möjliga projektorganisation för utredning.
Att bygga upp en projektorganisation som arbetar transparent och möjliggör medverkan av
kommunens företagare och föreningar.
Att under projektets gång tillämpa Medborgardialog för inflytande från och förankring hos
kommunens invånare.
Att avsluta utredningsprojektet i god tid, så att beslut kan tas väl innan revision av nationell
infrastrukturplan 2018-2029 inleds.
Kommunfullmäktige beslutade den 5 september 2018 att lämna ärendet till kommunstyrelsen
för beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 maj 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har gjort en genomgång av de åtgärder som vidtagits i frågan och
vilka kontakter i ärendet som förekommit, vilka som pågår och vilka som är planerade.
Kommunledningskontoret konstaterar att mycket av vad motionärerna yrkar på är påbörjat
och till viss del genomfört.
Kommunen har genom deltagande i Västra stambanegruppen tillsammans med övriga
deltagande kommuner, Västra Götalandsregionen och Västsvenska handelskammaren
finansierat en färdigställd ” Indikativ lokaliseringsutredning” för Västra stambanans sträckning
mellan Göteborg och Alingsås, samt med två alternativ förbi Alingsås. Ett med fyra spår
genom nuvarande stationsläge och ett förslag med två spår i nuvarande läge och två spår
öster om tätorten. Denna utredning kommer nu, med hjälp av Västra Götalandsregionen, att
kommuniceras med Trafikverket för att utgöra underlag till nästa revidering av nationell
infrastrukturplan 2022.
Justerandes sign
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AU § 155, forts
I samband med att frågan om sträckningen av E20 genom Alingsås, av olika anledningar
togs bort ur nationell plan, ställde kommunen krav på att oavsett detta, måste
trafiksäkerhetsfrågan snarast få en lösning. Trafikverket beslutade då, genom att den i
nationell plan utpekade bristen fortfarande ansågs föreligga, genomföra en Åtgärdsvalsstudie
för att ta fram möjliga åtgärder, som på kort och lång sikt skulle kunna förbättra säkerheten,
men också framkomligheten på och kring E20 genom Alingsås. Kommunen har deltagit i
utredningen och har fortsatt att främst driva säkerhetsfrågorna. Kommunen har också
medverkat i prioriteringen av åtgärderna och där har kommunen återigen satt
säkerhetsfrågorna först, men har även lyft frågan om framkomlighet på de delar av det
kommunala vägnätet som direkt påverkas av E20-sträckningen genom tätorten.
De åtgärder som har föreslagits och som kommer att genomföras, innebär också att någon
mer genomgripande ombyggnation av E20 till motorvägsstandard genom Alingsås inte är
planerad inom överskådlig tid. Det innebär också att möjligheten till nya inspel avseende en
framtida dragning av E20 återigen skulle kunna aktualiseras. Att i detta skede involvera
Trafikverket i någon form av gemensamt projekt bedöms däremot vara svårt, då
myndigheten endast kan agera om de har ett uttalat uppdrag via exempelvis nationell plan.
Däremot kan dessa frågor lyftas till Trafikverket och vidare till nationell plan, genom att
projektet får en prioritering i regional plan för Västra Götalandsregionen och det är i första
hand i detta forum insatsen bör göras. Det viktigaste i det fallet är att kommunen visar
enighet för att ge frågan den tyngd som erfordras. Att under olika skeden även involvera
näringslivet, föreningslivet och allmänheten i övrigt är också möjligt, men det viktigt att inte
skapa onödiga förväntningar, utan att klargöra vilka roller och påverkansmöjligheter de olika
aktörerna har.
Sammanfattningsvis konstateras att kommunen genom en fortsatt aktiv medverkan i Västra
stambanegruppen och i den strategiska samverkansgruppen med Trafikverket, tillsammans
med deltagandet i Västra Götalandsregionen och GR, kan fortsätta driva de frågor som gäller
den nationella infrastrukturen i kommunen, i syfte att slutligen få med dem i riktlinjer till
nationell infrastrukturplan.
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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§ 156 2019.137 KS

Redovisning av obesvarade motioner 2019
Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 33 ska kommunstyrelsen två gånger om året, i
april och oktober, redovisa för fullmäktige de motioner som ännu inte beslutats politiskt.
Av 5 kap § 35 kommunallagen 35 § framgår att en motion ska om möjligt beredas på sådant
sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om
beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid
beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige har då att ta ställning om
motioner, vars beredning inte kunnat avslutas inom ett år, ska avskrivas från ytterligare
beredning eller fortsätta handläggas.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 september 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har upprättat en sammanställning över obesvarade motioner,
daterad den 19 september 2019. Totalt har tretton motioner lämnats in till
kommunfullmäktige som ännu ej är besvarade. Två motioner är äldre än ett år.
Kommunledningskontoret föreslår att de två motioner som är äldre än ett år fortsätter
handläggas.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Handläggningen ska fortsätta för följande motioner som är äldre än ett år:
-Motion angående införande av strukturerade riskanalyser inom dricksvattenförsörjning Thomas Pettersson (C), 2016.813 KS
-Motion angående utredning om placering av E20 - Anita Brodén (L), Kristina Grapenholm
(L) och Per Palm (L), 2018.461 KS
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§ 157 2019.503 KS

Komplettering av riktlinjer för markanvisning
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 25 April 2018 § 89 Riktlinjer för Markanvisning i Alingsås
kommun. Den 13 maj 2019 § 96 gav kommunstyrelsen kommunledningskontoret i uppdrag
att komplettera riktlinjerna för markanvisning med möjligheten, att när det anses befogat,
använda olika former av medborgardialog i samband med markanvisningar.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 september 2019 lämnat följande yttrande
samt förslag till beslut:
Riktlinjerna för markanvisning har kompletterats med möjligheten att använda
medborgardialog i samband med markanvisningar. Den kompletterande texten beskriver
också att det inte finns några garantier för att de synpunkter som inkommer i samband med
medborgardialog, kommer att genomföras, utan att allmänhetens förslag endast kommer att
ligga till grund för den fortsatta planprocessen.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Förslag till riktlinjer för markanvisning antas.
Förslag till beslut på sammanträdet
Arbetsutskottet enas vid dagens sammanträde om att återremittera ärendet.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet.

Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Ärendet återremitteras för ytterligare beredning.
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§ 158 2014.283 KS

Ansvarsutredning - Alingsås verksamhetsparker
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen behandlade ärende kring vilka nämnder som skulle vara ansvariga för
Alingsås kommuns verksamhetsparker (Nolhaga Park, Gräfsnäs Slottspark och
Alingsåsparken), den 10 november 2014, § 129 och lämnade förslag till kommunfullmäktige
med sex punkter för genomförande av en förändrad ansvarsfördelning för
verksamhetsparkerna. I beredningen av ärendet framkom att dåvarande kultur- och
fritidsnämnden var den mest lämpade aktören att ha ett övergripande ansvar för besökarnas
helhetsupplevelse i de tre parkerna.
De sex föreslagna punkterna var följande:
Ansvarsfördelningen för Gräfsnäs Slottspark ska ändras i enlighet med utredningens förslag.
Kultur- och fritidsnämnden ska vara ansvarig för den överordnade verksamheten i Gräfsnäs
Slottspark.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att bereda förslag till ändring av reglemente, fördelning av
ekonomisk ram, överföring av ägande till Fabs AB och de beslut som i övrigt behöver tas för
att den nya ansvarsfördelningen för Gräfsnäs Slottspark skall kunna verkställas.
Ansvarsfördelningen för Alingsåsparken ska ändras i enlighet med utredningens förslag.
Tidigare beslut om att överföra ägandet av mark och byggnader till Fabs AB kvarstår. Kulturoch fritidsförvaltningen ska vara ansvarig för den överordnade verksamheten i
Alingsåsparken.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att bereda förslag till ändrad målbild och finansiering av
Alingsåsparken och de beslut som i övrigt behöver tas för att den nya ansvarsfördelningen i
Alingsåsparken skall kunna verkställas.
Ansvarsfördelningen för Nolhaga Park ska ändras i enlighet med utredningens förslag.
Kultur- och fritidsnämnden skall vara ansvarig för den överordnade verksamheten i Nolhaga
Park.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att bereda förslag till ändring av reglemente, fördelning av
ekonomisk ram, överföring av ägande till Fabs AB, överföring av beställaransvaret för
parkskötseln till kultur- och fritidsnämnden och de beslut som i övrigt behöver tas för att den
nya ansvarsfördelningen för Nolhaga Park skall kunna verkställas.
De sex föreslagna beslutspunkterna behandlades av kommunfullmäktige den 26 november
2014, § 149 där punkt ett till fyra bifölls. Punkt fem och sex bifölls inte, utan ärendet
återremitteras för konsekvensbeskrivning och ytterligare utredning i delen gällande
ansvarsfördelning av Nolhaga park.
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Beslut
AU § 158, forts
Arbetsutskottets beslut:
Ärendet utgår.
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§ 159 2018.438 KS

Samlad rapport över Alingsås kommuns ekonomiska situation 2013 2018
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 30 maj, § 102, att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta
fram en samlad rapport som genom jämförelser med liknande kommuner beskriver Alingsås
ekonomiska situation de senaste fem åren utifrån relevanta nyckeltal, så som bland annat
skattesats, standardkostnader, soliditet m.m.
Kommunstyrelsen fick vidare i uppdrag att utifrån rapportens slutsatser ta fram ett
handlingsprogram med en långsiktig kostnadsprognos och förslag på åtgärder för att trygga
välfärdens långsiktiga finansiering.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 september 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunsektorn står inför stora finansiella utmaningar med skatteunderlag som antas
minska och stora investeringsbehov i infrastruktur. Till detta utvecklas demografin i en
riktning där färre ska försörja fler med ökad efterfrågan på välfärdstjänster.
Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2017, § 142, om den politiska handlingsplanen
Effekt som innehåller tio punkter med syfte att stärka ledning och styrning samt komma
tillrätta med kommunens strukturella underskott. Kommunledningskontoret bedömer att det
är av vikt att Effekt verkställs och därmed tas ingen ny handlingsplan fram. I samband med
översyn av styrmodellen ser kommunledningskontoret över en förändrad ekonomistyrning.
Detta tillsammans med handlingsplan Effekt bedöms vara kommunens främsta strategi för
att nå en ekonomi i balans. Denna rapport är en del i det fortsatta arbetet.
Kommunledningskontoret har sammanställt en rapport som genom en finansiell analys
undersöker Alingsås finansiella ställning med olika jämförelsegrupper mellan 2013-2018. Till
detta studeras kostnadsutvecklingen fram till 2022 för kommunens skattefinansierade
verksamheter baserat på kommunens resursfördelningsmodell med kommunstyrelsens
rambeslut den 17 juni 2019, § 119. Därtill analyseras nettokostnadsavvikelser för de
verksamheter som antas påverkas av en demografi i förändring, som även är störst
resursmässigt. Verksamhetsområden som omfattas av den senare analysen är förskolan,
grundskolan F-9, gymnasieskolan, LSS, IFO och äldreomsorgen
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Den samlade rapporten över Alingsås kommuns ekonomiska situation 2013-2018 godkänns.
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§ 160 2019.549 KS

Riktlinjer och organisation för säkerhet och beredskap samt
säkerhetspolicy
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun har en ny säkerhets- och beredskapsorganisation och förändringar har
gjorts i organisation och uppdrag. Alingsås kommun behöver besluta om en ny
säkerhetspolicy som ska antas av kommunfullmäktige för att ersätta tidigare policy antagen
av kommunfullmäktige den 31 maj 2006, § 77, samt att kommunstyrelsen ska besluta om
riktlinjer och organisation för säkerhets- och beredskapsarbete.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 25 september 2019 lämnat följande yttrande:
Alingsås kommun anställde den 1 oktober 2018 en ny säkerhetschef. Det primära uppdraget
var att hålla samman och samordna säkerhets- och beredskapsarbetet i kommunen.
Till säkerhets- och beredskapsarbete kommer inom de närmaste åren en uppdatering av
tidigare uppgifter inom civil beredskap att innebära nya tillkommande arbetsuppgifter och
tillika nya arbetsområden. Vidare finns ett stort behov av både styrning och samordning i de
tidigare kända arbetsuppgifterna.
Kommunen har också valt att återta den beredskapssamordnartjänsten som tidigare
tillhandahölls av Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund.
Efter inventering av ansvarsfördelning, omfattning och nuläge föreslår
kommunledningskontoret att en ny tydlig organisering av frågorna ska beslutas av såväl
kommunstyrelsen som kommunfullmäktige.
Kommunledningskontoret har sammanställt förslag till en ny säkerhetspolicy som ska ersätta
tidigare policy som utgår ifrån nuvarande organisation och uppdrag.
Kommunledningskontoret har också sammanställt förslag till nya riktlinjer som ska kopplas till
säkerhetspolicyn.
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Beslut
AU § 160, forts
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Riktlinjer och organisation för säkerhets- och beredskapsarbete antas.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Säkerhetspolicy antas.
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§ 161 2019.525 KS

Genomlysning av vård- och omsorgsnämnden
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2017, § 142 om den politiska handlingsplanen
Effekt. Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2017, § 159 om genomförandeplan
av handlingsplanen.
I handlingsplanen, under punkten Stärkt ekonomistyrning, ges kommunstyrelsen i uppdrag
att genomlysa samtliga nämnder. Målet med genomlysningarna är att säkerställa att
nämnderna följer flerårsstrategins utpekade vilja gällande ambitioner, kvalitet och
ekonomiska ramar. Vård- och omsorgsnämnden genomlyses med målet att hitta områden att
effektivisera för att klara den demografiska utvecklingen. Genomlysningen skall även ge
förslag på förbättringar på ekonomisk data och verksamhetsdata samt att göra riskanalyser
inför framtiden.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 24 september 2019 lämnat följande yttrande:
Kommande år står den kommunala sektorn inför omfattande utmaningar, i Alingsås kommer
den demografiska utmaningen vara extra påtaglig att hantera. Kommunen kommer därför att
behöva bedriva ett proaktivt arbete för att fortsatt kunna expandera vilket ställer krav på en
verksamhet som är kostnadseffektiv.
Grundläggande i kommunal ekonomi är att kommunen inte får förbruka mer resurser än vad
kommunen har. Ett absolut minikrav i lagen är balanskravet, kravet om ett resultat som inte
är negativt. Alingsås kommuns ekonomistyrning består av långsiktiga finansieringsplaner där
kärnan är att en nämnd inte får förbruka mer resurser än den blivit tilldelad av fullmäktige.
Negativa prognoser och befarade underskott ska alltid följas av handlingsplaner.
Genomlysningen genomförs som del i kommunstyrelsens uppsiktplikt samt svarar upp mot
de krav som fullmäktige ställt om ökad styrning och ledning.
Genomlysningen har genomförts genom analys av ekonomisk data från Alingsås kommun
och analys av nyckeltal från databaser. De nyckeltal som används i rapporten är främst
hämtade från databaserna Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen), SCB
(Statistikmyndigheten) men data har även hämtats från Socialstyrelsen och
Försäkringskassan. För att kunna utföra analys, relatera data och förklara samband jämförs
Alingsås kommun med på förhand framtagna jämförbara kommuner, kommunerna i
Göteborgsregionen och riket.
Arbetet har genomförts i samråd med vård- och omsorgsförvaltningen där förvaltningen varit
behjälplig med att ta fram underlag och analyserat data och dragit slutsatser utifrån sin
specifika verksamhetskunskap, vilka är invävda i genomlysningen.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

25

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-10-02

AU § 161, forts
Generellt finns en bred samling nyckeltal, vilka i olika grad avviker både positivt och negativt i
jämförelse med urvalsgruppen och riket. Det kan efter genomförd analys konstateras att
kommunen behöver kvalitetssäkra data för att säkerställa rättvisande analysunderlag som
kan hjälpa kommunen att fatta kloka beslut framöver.
Genomlysningen kommer fram till rekommendationer för områden som kan öka
kostnadseffektiviteten. Det gäller myndighetsutövningen inom äldreomsorg, hemtjänst,
personlig assistans och funktionshinder SoL under 65 år.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Genomlysning av vård- och omsorgsnämnden utifrån handlingsplan Effekt godkänns.
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§ 162 2019.519 KS

Förslag riktlinje för visselblåsarfunktionen i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 12 december 2018 om
Flerårsstrategi för Alingsås kommun 2019-2021,§ 226, där kommunledningskontoret gavs i
uppdrag att utforma en visselblåsarfunktion. I Kommunstyrelsens flerårsstrategi 2019-2021,
beslutad vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 februari 2019, § 25, fick
stabsavdelningen i uppdrag att inrätta funktionen.
Syftet med att anta en riktlinje för visselblåsarfunktionen är att beskriva funktionens syfte,
utformning och avgränsningar.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 24 september 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret föreslår att visselblåsarfunktionen träder i kraft från och med
den 1 januari 2020. Syftet med funktionen är att säkerställa att eventuella allvarliga
oegentligheter inom kommunkoncernen kommer till kommunens kännedom när ordinarie
vägar för kommunikation av någon anledning inte fungerar. Visselblåsarfunktionen är en del i
kommunens arbete med att följa policy mot korruption och att arbeta aktivt mot eventuella
oegentligheter i organisationen.
Vid omvärldsbevakning av hur andra kommuner utformat visselblåsarfunktioner framkommer
att drygt hälften har en konstruktion av funktionen där både initial bedömning och utredning
sker internt i kommunen. Den andra hälften av kommunerna har istället valt en konstruktion
där initial bedömning görs av extern leverantör som lämnar rekommendation till kommunen
om vidare hantering av framkomna uppgifter. Även i dessa fall sker dock en del av
utredningen inom kommunen. Ingen kommun har en helt extern visselblåsarfunktion vilket
bedöms bero på att utredningen till viss del kräver god kännedom om kommunens
organisation, samt kommunala rutiner, regler och lagstiftning och tillgång till SKLs juridiska
rådgivning. Kommunledningskontorets bedömning är därför att det är ändamålsenligt och
kostnadseffektivt att utredningsfunktionen ligger inom kommunens egen organisation.
För att ha ett riskbaserat förhållningssätt till arbetet i visselblåsarfunktionen föreslås att
bedömning av inkomna anmälningar sker gemensamt av tre utsedda tjänstepersoner. En
tjänsteperson föreslås vara utsedd som ersättare i de fall någon av de ordinarie
tjänstepersonerna är jäviga eller av andra anledningar inte kan, bör eller ska delta i
handläggningen av ärendena. De roller som föreslås ingå i funktionen är utsedda för att de är
centralt placerade i organisationen, innehar kompetens att göra bedömning av anmälningar
samt utifrån sin så långt som möjligt självständiga ställning i organisationen. I de situationer
det kvarstår en risk för jäv, eller anmälan gäller något av särskilt allvarlig eller omfattande art,
föreslås att utomstående utredare anlitas för att genomföra aktuell utredning.
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AU § 162, forts
För att ha en transparent och rättssäker funktion bör kommunstyrelsen anta riktlinjer för att
beskriva hur visselblåsarfunktionen ska fungera. Riktlinjerna kan sedan kompletteras med
styrdokument i form av rutiner som syftar till att stödja visselblåsarfunktionens praktiska
arbete.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
1. Riktlinjer för visselblåsarfunktion i Alingsås kommun antas.
2. Visselblåsarafunktionen träder i kraft 1 januari 2020.
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§ 163 2018.303 KS

Genomförande handlingsplan Effekt # 6.0 - Centralisering av
stödfunktioner inom HR
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2017, § 142 om den politiska handlingsplanen
Effekt. Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2017, § 159 om genomförandeplan
av handlingsplanen.
Enligt handlingsplanen och genomförandeplanen har kommunledningskontoret i uppdrag att
samla kommunens stödfunktioner i form av controllers, HR-strateger, kommunikatörer och
nämndsekreterare under år 2018.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 september 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har sedan hösten 2017 arbetat aktivt med genomförandet av
handlingsplan Effekt, flertalet av punkterna har genomförts.
Gällande punkt 6, att samla kommunens stödfunktioner inom HR har
kommunledningskontoret from 2019-04-01 genomfört centraliseringen. Totalt 7,0 årsarbetare
har centraliserats och finansieringsfrågan beaktas i kommunens budgetberedning.
HR-avdelningen är organisatoriskt indelad i två enheter, HR-enheten och Löne- och
bemanningsenheten, varav de nyligen centraliserade HR-medarbetarna återfinns inom HRenheten.
Under våren 2019 har ett gemensamt uppdrag för HR arbetats fram i dialog med
förvaltningschefer med syfte att hitta en gemensam grund att stå på gällande nivå av stöd
från HR. Fokus framåt ligger på att ha dialog med förvaltningarna om verksamhetens behov
och framtagande av kommungemensamma arbetssätt, riktlinjer och rutiner där så är möjligt
och resurseffektivt. Genom centraliseringen har sårbarheten i HR-stödet minskats.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
1. Uppdraget att centralisera kommunens HR-funktion godkänns och anses slutfört.
2. Finansiering och ramjusteringar beaktas i kommunens budgetberedning.
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§ 164 2019.272 KS

Risk- och sårbarhetsanalys enligt lag om extraordinära händelser
Ärendebeskrivning
Varje kommun ska enligt lag (2006:544), om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 2 kap 1§, identifiera, värdera och
analysera sina risker och sårbarheter i en sammanställd risk- och sårbarhetsanalys. Målet
med analysen är att den ska utgöra ett planeringsunderlag och ge aktörerna inom
kommunen en gemensam förståelse för vad som är skyddsvärt och vilka allvarliga hot och
risker som finns i kommunen. Avgränsningarna i arbetet innebär i första hand att endast
risker som kan föranleda en större samhällsstörning och/eller leda till en extraordinär
händelse har analyserats.
Kommunen ska under mandatperiodens första år sammanställa och rapportera resultatet av
sitt arbete med risk- och sårbarhetsanalys (Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
författningssamling (2015:5).
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 25 september 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har sammanställt en risk- och sårbarhetsanalys för Alingsås
kommun 2019-2022. I analysen föreslås ett antal åtgärder för att höja kommunens förmåga
att förebygga och hantera extraordinära händelser.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Risk- och sårbarhetsanalys Alingsås kommun 2019-2022 antas.
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§ 165 2019.580 KS

Försäljning av fastigheten Svetsaren 3
Ärendebeskrivning
Detaljplan för Alingsås, ”Verksamheter vid Hantverkaregatan 1” (DP 157), vann laga kraft
2010-12-02. Enligt gällande detaljplan är fastigheten Svetsaren 3 planlagd för
kontorsändamål, markparkering och småindustri. Fastighetens areal är ungefär 1400 m2 och
finns utmarkerad i bifogad kartbilaga.
Enligt riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun, antagna i kommunfullmäktige den 25
april 2018, § 89, kan industrimark anvisas genom direktanvisning, anbudsförfarande och
markanvisningstävling. När det finns ett stort marknadsintresse kan kommunstyrelsen
besluta att anvisning ska ske genom anbud.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 september 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret föreslår att sälja fastigheten Svetsaren 3 genom anbudsförfarande
och via fastighetsmäklare, i enlighet med beslut i kommunstyrelsen den 19 juni 2017, § 119.
Fastigheten är belägen med ett attraktivt läge i kommunen, med nära anknytning till E20. I
Alingsås kommun bedöms det finnas stor efterfrågan på mark för detta ändamål och det är
därför särskilt viktigt att inte konkurrensen förbises. I dagsläget pågår det inga diskussioner
kring en eventuell avfart från E20.
Köpeskilling för fastigheten Svetsaren 3 bedöms komma att överstiga delegerat belopp för
försäljning av mark, vilket uppgår till 50 prisbasbelopp. Därför behöver beslutet om
försäljning av fastigheten fattas av kommunstyrelsen.
Tomterna föreslås att säljas med för kommunen sedvanliga villkor och förbehåll enligt
följande:

Kommunen har ensidig rätt att häva överlåtelsen av fastigheten för vilken bebyggelse inte
påbörjats inom 24 månader, räknat från överlåtelsedatum.
Kommunen har ett förbehåll i överlåtelsen av fastigheten, det vill säga förbud mot
vidareöverlåtelse av fastigheten till ny ägare, så länge byggnation enligt gällande detaljplan
vid tidpunkten för överlåtelse inte uppförts på tomten.
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Beslut
AU § 165, forts
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
1. Fastigheten Svetsaren 3 ska säljas via anbudsförfarande och fastighetsmäklare.
2. Tillväxt- och exploateringschefen får i uppdrag att underteckna köpehandlingar för
försäljning av fastigheten Svetsaren 3.
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§ 166 2019.584 KS

Riktlinjer i arbetet mot våldsbejakande extremism, revidering
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun arbetar förebyggande mot våldsbejakande extremism. Riktlinjer i arbetet
mot våldsbejakande extremism antogs av kommunstyrelsen den 12 december 2016, § 241.
Riktlinjerna följde den dåvarande nationella samordnarens förslag på övergripande
avgränsningar, definitioner och åtgärdsområde.
Kommunstyrelsen beslutade den 19 juni 2017, § 124 att riktlinjerna skulle översändas till
kommunkoncernen för upprättande av en handlingsplan inom respektive nämnd och bolag.
Upprättade handlingsplaner skulle sedan återrapporteras till kommunstyrelsen för
sammanställning i en kommunal handlingsplan. Handlingsplanen skulle synkroniseras med
polisens handlingsplan.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 20 september 2019 lämnat följande yttrande:
Under våren 2019 gjordes en sammanställning av förvaltningarnas och bolagens inskickade
handlingsplaner till ett samlat dokument.
Polisen har ingen handlingsplan för våldsbejakande extremism och därför kan inte
kommunens handlingsplan synkroniseras med polisens.
Kommunstyrelsen har ett ansvar att årligen följa upp och vid behov revidera riktlinjerna. Då
många organisatoriska förändringar inom kommunen har skett, samt att den nationella
samordnarens uppdrag har avslutats, behöver riktlinjerna revideras.
För att riktlinjerna ska få önskad effekt, måste de vara kända av berörda nämnder och bolag.
De handlingsplaner som varje nämnd och bolag tog fram under processen, måste även
revideras.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
1. Riktlinjer i arbetet mot våldsbejakande extremism antas.
2. Samtliga nämnder och bolag ska skicka in sina reviderade handlingsplaner till
kommunledningskontoret senast den 31 januari 2020.
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§ 167 2019.010 KS

Månadsrapport finanshantering 2019, augusti
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 23 september 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har sammanställt en månadsrapport för augusti 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 för augusti 2019, godkänns.
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§ 168 2019.605 KS

Ansökan om investeringsbidrag Sollebrunns idrottsklubb SAIK
Ärendebeskrivning
Sollebrunns AIK har den 20 september 2019 inkommit med en ansökan om
investeringsbidrag till kommunstyrelsen. Ansökan gäller upprustning av Nya Bjärkevis
konstgräsplan och tillhörande belysningsanläggning.
Det framgår av skrivelsen från Sollebrunns AIK att föreningen ser två alternativ. Antingen att
föreningen säger upp arrendeavtalet och överlämnar anläggningen i befintligt skick och att
Alingsås kommun tar över drift, underhåll och hantering av uthyrning. Föreningen kan sedan
hyra per timma. Det andra alternativet som föreningen lyfter är att kommunen ger ett
investeringsbidrag om 3,5-4,0 mnkr till föreningen för upprustning av Nya Bjärkevis konstgräs
med tillhörande belysning.
Fabs AB äger marken där konstgräsplanen ligger och arrenderar ut den till kommunen via
kultur- och utbildningsförvaltningen. Kultur- och utbildningsförvaltningen arrenderar sedan i
sin tur ut marken till Sollebrunns AIK. Sollebrunns AIK sköter all drift och underhåll.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 24 september 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret instämmer i bedömningen att konstgräsplanen vid Nya Bjärkevi
och dess tillhörande belysning har behov av upprustning. Kommunledningskontoret ser
positivt på det samarbete kommunen och föreningen har haft där föreningen har hanterat
underhåll och drift av konstgräsplanen. Därför anser kommunledningskontoret att föreningen
bör beviljas ett investeringsbidrag om maximalt 4,0 miljoner kronor. I sedvanlig ordning bör
bidraget betalas ut löpande efter återredovisning från föreningen.
Kommunledningskontoret anser att detta ligger i linje med kommunens flerårsstrategi 20192021, 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:
1. Sollebrunns AIK beviljas ett investeringsbidrag om maximalt 4,0 mnkr.
2. Utbetalning sker löpande efter inlämnande av kopior på kvitton och fakturor.
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§ 169 2019.521 KS

Svar på motion om att utlysa klimatnödläge i Alingsås kommun - Anna
Hansson (MP), Christian Wiberg (MP) och Britt-Marie Kuylenstierna (MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP), Christian Wiberg (MP) och Britt-Marie Kuylenstierna MP) har till
kommunfullmäktige den 4 september 2019, § 154 lämnat en motion om att utlysa
klimatnödläge i Alingsås kommun, motionärerna framför bland annat att kommunerna
behöver ta sitt ansvar och lokala myndigheter kan spela en avgörande roll när
det gäller att nå en global krislösning för klimatet. Ett stort antal lokala myndigheter i världen
har redan utlyst klimatnödläge.
Motionärerna yrkar att Alingsås kommun:
1. Gör ett principiellt ställningstagande om, och anser att, jorden befinner sig i ett
Klimatnödläge.
2. Tar ställning för att nödläget kräver massmobilisering och akuta genomgripande åtgärder
på lokal nivå.
3. Beslutar att nödläget varar tills världens nationer säkerställt att målet att den globala
uppvärmningsmålet inte passerar ödesdigra 1,5 grader uppnås.
4. Skyndsamt ta fram en klimatnödlägesplan och prioritera planen i kommunens strategiska
arbete.
5. Fastställer att kommunen i klimatnödlägesplanen ska prioriterar att påverka andra
kommuner och andra politiska och beslutande forum till att utlysa ett klimatnödläge.
6. Fastställer att kommunen i klimatnödlägesplanen ska prioritera att samarbeta med andra
kommuner internationellt och nationellt för att bygga upp kompetens och ta kompensatoriskt
ansvar för en snabb omställning.
7. Fastställer att kommunen i klimatnödlägesplanen tar på sig att informera alla invånare om
klimatnödläget och att samverka med lokala aktörer för en skyndsam omställning.
Kommunfullmäktige beslutade den 4 september 2019 att lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Förslag till beslut på sammanträdet
Arbetsutskottet enas vid dagens sammanträde att föreslå att motionen avslås.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
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§ 170 2019.528 KS

Motion om att återinföra uppvaktning av SM-vinnare - Pär-Göran
Björkman (S), Birgitta Larsson (S) och Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning
Pär-Göran Björkman (S), Birgitta Larsson (S) och Simon Waern (S) har till
kommunfullmäktige den 4 september 2019, § 155 lämnat en motion med förslag om
uppvaktning av SM-vinnare. Motionärerna framför bland annat att Alingsås kommun tidigare
under ett antal perioder, har uppvaktat SM-vinnare det har då gällt personer som tävlat för en
alingsåsklubb och alla åldersgrupper.
Motionärerna föreslår att:
Alingsås kommun senast 2020 återupptar tidigare tradition att uppvakta Svenska mästare
(och högre) enligt ovan.
Kommunfullmäktige beslutade den 4 september 2019 att lämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning.

Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Motionen lämnas till kommunledningskontoret för beredning.

Expedieras till
Klk-kansli
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