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Information och överläggningar
Övertagande av väghållningsansvar vid Vardsjön
Taxa för avgifter inom livsmedelslagstiftningen (E 2019-2035)
Förslag till ny renhållningstaxa 2020
Förslag till ny brukningstaxa för VA 2020
Informationssäkerhetspolicy Alingsås Kommun
Revidering av reglementen
Riktlinjer för styrande dokument i Alingsås kommun
Planprioritering 2019-2020
Förslag till kommunstyrelsen - Uppdrag att ta fram ett planprogram samt
detaljplan över stationsområdet - Anita Brodén (L)
Förslag till kommunstyrelsen - Dialog om kommunstyrelsens egna
verksamhet - Anna Hansson (MP)
Redovisning av obesvarade förslag till kommunstyrelsen
Månadsuppföljning 2019 kommunstyrelsen, september
Månadsuppföljning 2019 Alingsås kommun, september
Månadsrapport finanshantering 2019, september och oktober
Råd för mänskliga rättigheter, förslag
Uppföljning av Handlingsplan Digital Målbild för Alingsås kommun - öppen
och smart
Markanvisning avseende del av Ingared 5:114
Försäljning av Krangatan 3
Motion om avskaffande av utmaningsrätten - Björn Wallin Salthammer (S),
Karin Johansson (S) och Simon Waern (S)
Motion om handlingsplan för bostadsbyggandet - Camilla Stensson (S),
Anton César (S), Anita Hedén Unosson (S) och Simon Waern (S)
Motion om återvändande IS-krigare - Glenn Pettersson (SD), Boris
Jernskiegg (SD), Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson (SD) och Otto
Stryhn (SD)
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§ 181

Information och överläggningar
Ärendebeskrivning
A/ Riktlinjer för styrande dokument Alingsås kommun
B/ Informationssäkerhetspolicy Alingsås kommun
C/ Planprioritering 2019-2020
D/ Förslag till ny renhållningstaxa 2020
E/ Förslag till ny brukningstaxa för VA 2020
Paragrafen är justerad
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§ 182 2019.422 KS

Övertagande av väghållningsansvar vid Vardsjön
Ärendebeskrivning
Trafikverket har tagit fram ett förslag till avtal avseende ändrat väghållningsansvar genom att
utöka Alingsås kommuns väghållning. Ett beslut om ändrad väghållning i enlighet med
intentionerna i detta avtal fattas inte av Trafikverket innan kommunstyrelsen i Alingsås
kommun har godkänt och antagit avtalet. Därefter sänds avtalet för yttrande till Länsstyrelsen
i Västra Götalands län. Trafikverket fattar beslut i ärendet. Tidpunkten för kommunens
övertagande av väghållningsansvaret är den dag Trafikverkets beslut om ändrad väghållning
vunnit laga kraft.
Aktuell vägsträcka enligt avtalet är cirka 0,7 km och ligger inom Alingsås kommuns
väghållningsområde. Vägsträckan och väghållningsområdet redovisas på till avtalet hörande
två kartbilagor.
Enligt Trafikverkets förslag till avtal ingår i övertagandet all gatu-. och vägutrustning samt
väganordningar, inklusive broar och belysning, för den väg som kommunen övertar inom
väghållningsområdet. Väg som tidigare tillhörde Vardsjöns rastplats övergår till kommunen
när beslutet om förändrad väghållning får laga kraft. Rastplatsen stängdes genom beslut av
Trafikverket år 2017.
Tekniska nämnden tog vid sitt sammanträde den 20 november 2018, §86, del av information
om övertagande av väghållningsansvaret vid Vardsjön och beslutade om delegation för
gatuchefen att ge förslag till beslut. Gatuchefen fattade ett delegationsbeslut den 28 januari
2019 och föreslog att Trafikverkets avtal om utökning av Alingsås kommuns väghållaransvar
vid före detta rastplats Vardsjön skulle tillstyrkas, genom övertagande av väg inom
kommunens väghållningsområde. Beslutet översändes därefter till kommunledningskontoret
för handläggning och vidare beslut. Gatuchefen anger i sitt delegationsbeslut att området vid
Vardsjön kan vara aktuellt för utveckling av rekreation och bebyggelse och det är därmed av
intresse för kommunen att ta över vägdelen mellan kommunala Vardsjövägen och gamla
avfarten från E20.
Kommunstyrelsen beslutade den 9 september 2019, § 155, att återremittera ärendet för
beslut i samhällsbyggnadsnämnden, med syftet att samhällsbyggnadsnämnden skulle ges
möjlighet att yttra sig till kommunstyrelsen innan kommunstyrelsen fattar sitt beslut om
väghållningsansvaret. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande har den 4 november 2019
inkommit med mejl i ärendet till kommunledningskontoret, med klargörande att
samhällsbyggnadsnämnden står bakom gatu- och parkchefens delegationsbeslut den 28
januari 2019.
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AU § 182, forts
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 7 november 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunstyrelsen har med stöd av §4 i sitt reglemente, antaget av kommunfullmäktige den
19 juni 2019, § 124, det övergripande strategiska ansvaret för infrastruktur i kommunen.
Kommunledningskontoret bedömer att kommunstyrelsen därmed har rätt att besluta i frågor
som rör kommunalt övertagande av väghållningsansvar för vägar inom Alingsås kommuns
väghållningsområde.
Kommunledningskontorets bedömning är att gatuchefens redogörelse och yttrande i
delegationsbeslutet den 28 januari 2019 och samhällsbyggnadsnämndens ordförandes
klargörande i mejl 4 november 2019, utgör tillräcklig beredning av ärendet för att
kommunstyrelsen ska kunna fatta sitt beslut om övertagande av väghållningsansvaret vid
Vardsjön.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Trafikverkets förslag till avtal om utökning av Alingsås kommuns väghållningsansvar vid före
detta Vardsjöns rastplats för aktuell väg som ligger inom Alingsås kommuns
väghållningsområde godkänns. Kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet med
Trafikverket.
Paragrafen är justerad
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§ 183 2019.707 KS

Taxa för avgifter inom livsmedelslagstiftningen (E 2019-2035)
Ärendebeskrivning
Miljöskyddsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 22 oktober 2019 § 66 att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa ny taxa enligt livsmedelslagstiftningen. Den nya taxan
föreslås börja gälla 14 december 2019.
Den offentliga livsmedelskontrollen är avgiftsfinansierad och avgifter tas ut enligt gällande
lagstiftning för att täcka kommunens kostnader för offentlig kontroll.
EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan som
träder i kraft 14 december 2019 innebär att taxan behöver justeras och anpassas för att inte
baseras på ett gammalt regelverk. Genomförs ingen ändring efter 14 december baseras
taxan delvis på regelverk som inte längre gäller.
Förslag till justerad taxa är bilagt till ärendet.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 7 november 2019 lämnat följande yttrande:
För att säkerställa miljöskyddsnämndens möjlighet att fortsatt ta betalt för livsmedelskontroll
föreslår därmed miljöskyddsnämnden en justerad taxa.
Timavgifterna är oförändrade och påverkas inte av denna ändring. För årlig offentlig kontroll
är avgiften fortsatt 1360 kronor per timme. För uppföljande kontroll, utredning av klagomål
och övrig offentlig kontroll är avgiften 1160 kr per timme.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram ett nytt underlag för taxa.
Miljöskyddskontoret har använt sig av SKL:s underlag vid utformning av förslaget till taxa för
offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen godkänns och börjar gälla den 14
december 2019.
Paragrafen är justerad
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§ 184 2019.717 KS

Förslag till ny renhållningstaxa 2020
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 16 september 2019 § 153
att ärendet skulle återremitteras med anledning av att utredningen behövde kompletteras
med bland annat information om hur ändringar i hämtningsintervall kan påverka de olika
kostnadsalternativen, samt historiska kostnader/taxeökningar.
Därefter beslutade samhällsbyggnadsnämnden den 21 oktober 2019 § 160 att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa förslag till förändring av renhållningstaxan 2020 som börjar
gälla från den 1 januari 2020.
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till ny renhållningstaxa innebär en taxehöjning om 11
procent. En höjning med 11 procent innebär en ökad kostnad för kunderna på 296 kr per år,
från 2 695 kr till 2 991 kr.
Därtill föreslår samhällsbyggnadsnämnden att tjänsten säckhämtning tas bort från
renhållningstaxan från och med 2020 med anledning av arbetsmiljöskäl samt för att öka
andelen sorterat avfall. Antalet säckhämtningskunder är 12 stycken.
Samhällsbyggnadsnämnden vill även höja avgiften för grönt/brunt kärl och därmed höja
anslutningsgraden till fyrfackskärl för att nå målet om ökad materialåtervinning. Taxan mellan
fyrfackskärl och grönt/brunt kärl differentieras ytterligare för att styra mot målet om 80
procent anslutningsgrad. Taxan för grönt/brunt kärl höjs med ytterligare 10 procent för
villahushållen.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 12 november 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit del av samhällsbyggnadsnämndens beslut och gör
följande bedömning.
Avfallsverksamheten är avgiftsfinansierad och taxan ska sättas utifrån
självkostnadsprincipen. Eventuella över- respektive underuttag ska regleras gentemot
upparbetad skuld till avfallskollektivet. Kommunledningskontoret noterar att prognosticerat
underskott för 2019 per september för avfallsverksamheten är så stort att skulden till
abonnenterna inte är tillräcklig och underskottet belastar därmed skattekollektivet.
Kommunledningskontoret har i kontakt med samhällsbyggnadskontoret informerats om att
skulden till skattekollektivet beräknas återbetalas på en period om tre år.
Verksamheten ansvarar för kommunens avfallshantering genom insamling av hushållsavfall,
drift av två återvinningscentraler samt den aktiva deponin i Bälinge. Till detta ligger även
ambulerande insamling av farligt avfall samt tömning av slam från enskilda
avloppsanläggningar inom ramen för verksamhetens ansvar.
Alingsås kommuns renhållningstaxa justerades för 2019 med en höjning av taxan med 6
procent, vilket motsvarade 153 kr per år för en fyrfackskund. Till detta höjdes
säckhämtningstaxan och dragvägstillägget med 10 procent.
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I samhällsbyggnadsnämndens beslutsunderlag anges att avfallsverksamheten har haft
ökade kostnader för transporter, sortering och behandling av avfallet vilket bedöms hålla i sig
kommande år. Till detta beskrivs att regeringens nya budget föreslår förbränningsskatt på
avfall från april 2020 som innebär kostnadsökningar. Fordonsbränslet har fortsatt öka under
2019 och förväntas öka ytterligare 2020 vilket innebär att åkeriverksamheten får högre
kostnader.
Vidare anges att avfallsverksamheten under åren har varit underfinansierad och delvis
finansierats med intäkter från försäljning av plats för deponimassor på Bälinge deponi.
Bälinge deponi ska till vissa delar börja sluttäckas varför denna finansiering bör fasas ut. Det
innebär att verksamheten framöver helt skall finansieras via renhållningstaxan.
Kommunledningskontoret har informerats av samhällsbyggnadskontoret att den ytterligare
höjningen om 10 procent för grönt/brunt kärl enbart avser hämtningsavgiften för grönt/brunt
kärl.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till renhållningstaxa 2020 med förtydliganden som
framgår i kommunledningskontorets yttrande godkänns och träder i kraft 1 januari 2020
Paragrafen är justerad
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§ 185 2019.718 KS

Förslag till ny brukningstaxa för VA 2020
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 16 september § 152 att
föreslagen taxa skulle återremitteras med anledning av att det behövdes mer
beslutsunderlag för att se om man kan dela upp taxehöjningen under en längre tid. Nämnden
önskade även få ta del av historiska värden sedan cirka 10-15 år tillbaka.
Därefter beslutade samhällsbyggnadsnämnden den 21 oktober 2019 § 159 att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa en ökning av brukningstaxan för VA på 23,5 procent som
börjar gälla från den 1 januari 2020.
Alingsås kommuns VA-taxa följer lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412). I taxan
ingår de tre nyttigheterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Avgifter får bestämmas
som anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Anläggningsavgiften är en engångsavgift för
täckande av en kostnad för att ordna en allmän VA-anläggning. Vidare är brukningsavgiften
en periodisk avgift för att täcka drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för
investeringar eller andra kostnader för en allmän VA-anläggning som inte täcks av en
anläggningsavgift. Föreslagen höjning omfattar brukningstaxan.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 12 november 2019 lämnat följande yttrande
samt förslag till beslut:
Kommunledningskontoret har tagit del av samhällsbyggnadsnämndens beslut och gör
följande bedömning.
Till 2019 års VA-taxa gjordes en höjning av brukningsavgiften på 9 procent.
VA-taxan beslutas normalt en gång per år och finansierar samtlig VA-verksamhet. VAverksamheten särskiljs alltså från verksamheten för skattekollektivet. Skulden till
abonnenterna prognosticeras att förbrukas till följd av underskott inom VA-verksamheten.
Det negativa resultatet belastar därtill även kommunens resultat med resterande underskott
för 2019.
Kommunledningskontoret betonar att det är av mycket stor vikt med en väl fungerande och
långsiktig planering. Dels för att kunna planera för investeringar med god framförhållning och
dels för att ha en skälig taxa med jämna justeringar över tid.
Förslaget till beslut om en ökning på 30 procent av VA-taxan återremitterades av
samhällsbyggnadsnämnden den 16 september 2019 § 152. Förslaget om en ökning på 30
procent bedömdes innebära en kostnadsökning om 151 kr per månad för normalkunden,
villakund typ A.
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Därefter lämnades fyra alternativ för höjning enligt nedan och samhällsbyggnadsnämnden
beslutade den 21 oktober 2019 § 159 att godkänna alternativ 4.

I alternativ 1 och 2 höjs taxan med 28,6 procent år 2020. I båda dessa alternativ återbetalas
förlusten från 2019 i sin helhet år 2020 samt bygger upp en skuld till abonnenterna på 2 000
tkr år 2020. Skillnaden mellan dessa alternativ är att alternativ 1 har en ojämn taxehöjning
men jämn skuld medan alternativ 2 har en jämn taxehöjning men en mera ojämn skuld.
I alternativ 3 återbetalas förlusten från 2019 på två års tid och bygger upp en skuld till
abonnenterna på 1 000 tkr. Detta innebär att vi behöver höja taxan med 25,2 procent.
I alternativ 4 återbetalas förlusten från 2019 på två års tid och samhällsbyggnadsnämnden
avstår då från att bygga upp någon skuld till abonnenterna år 2020. I detta alternativ behöver
taxan höjas med 23,5 procent.
Kommunledningskontoret har i kontakt med samhällsbyggnadskontoret informerats om att
skulden till skattekollektivet beräknas återbetalas på en tid om tre år. Vidare har
kommunledningskontoret informerats om att det beräknas för ett visst utrymme för ett bygga
upp skuld till abonnentkollektivet 2020, förutsatt att underskottet inte tilltar.
Till de fyra alternativen lyfter samhällsbyggnadsnämnden upp att det är av vikt att beakta att
risken för att skattekollektivet ska gå in och täcka upp eventuella förluster ökar ju lägre
skulden till abonnenterna är. Kommunledningskontoret instämmer och anser det viktigt att
beakta detta eftersom VA-verksamheten ska självfinansieras.
Samhällsbyggnadsnämnden anger att verksamheten har haft utmaningar under 2019 till följd
av tidigare års avsaknad av framförhållning och att man till följd av detta har startat en
mängd åtgärder för att säkerställa verksamhetens och Alingsås budget.
Vidare anger nämnden ett antal utmaningar, särskilt inom avloppsverksamheten, med högre
driftskostnader. Därtill krävs stora investeringar i anläggningsbeståndet för att kunna
säkerställa servicen till Alingsås medborgare och samtidigt se till behoven för kommande
befolkningstillväxt.
Specifika insatser som lyfts fram från samhällsbyggnadsnämnden är nedanstående.
Nolhaga avloppsreningsverk kräver omfattande drift- och underhållsinsatser som innebär att
personalkostnader, reparationskostnader och driftkostnader ökar 2020.
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Rötningsprocessen på Nolhaga avloppsreningsverk är icke fullt fungerande och innebär
kostnader som inte är budgeterade. Till detta kommer ökade utsläpp av metangas och en
obefintlig produktion av biogas. Situationen innebär också borttransporter av orötat slam som
ökar vilket medför ökade kostnader.
Enligt Svenskt Vattens taxestatistik för 2019 placeras Alingsås kommun bland de kommuner
i Göteborgsregionen med lägre månadskostnad, sett till brukningsavgiften för normalvilla,
typhus A. Föreslagen höjning om 23,5 procent beräknas öka månadskostnaden för en
normalvilla, typhus A, med 119 kr per månad. I Svenskt Vattens kommentar till 2019 års
taxestatistik anges generellt för landets kommuner att ökningstakten sett till avgifterna för
kommunalt vatten och avlopp är fortsatt låg.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till ny brukningstaxa för VA med förtydliganden som
framgår i kommunledningskontorets yttrande godkänns och börjar gälla från den 1 januari
2020.
Förslag till beslut på sammanträdet

Glenn Pettersson (SD) föreslår att taxan höjs med 30%.
Björn Wallin Salthammer (S) föreslår att kommunledningskontorets förslag bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden finner att kommunledningskontorets förslag bifalls.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till ny brukningstaxa för VA med förtydliganden som
framgår i kommunledningskontorets yttrande godkänns och börjar gälla från den 1 januari
2020.
Anteckning
Glenn Pettersson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Vi Sverigedemokrater yrkar på en höjning på 30%. Detta är för att skapa lite marginaler för
verksamheten vid ex akut underhåll. Vidare så är vi rädda för att när Nolhaga reningsverk är
färdigbyggt så kommer verksamheten att ha kvar en skuld på 400-500 miljoner utan att ha
medel att amortera ner detta lån. Om varsamheten har ett lån till kommunen så påverkar
detta hela kommunen.
Paragrafen är justerad
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

13

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-11-13

§ 186 2019.697 KS

Informationssäkerhetspolicy Alingsås Kommun
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 30 oktober säkerhetspolicy, § 209. Kommunstyrelsen antog
den 14 oktober riktlinjer och organisation för säkerhets- och beredskapsarbete i Alingsås
kommun, § 178. Policyn och riktlinjerna beskriver målsättningar för det beredskaps- och
säkerhetsarbete som ska bedrivas inom Alingsås kommun. Informationssäkerhet utgör en
del av detta arbete.

Denna policy innehåller Alingsås kommuns mål, viljeinriktning och övergripande principer
gällande informationssäkerhetsarbetet i kommunen. Policyn ska kompletteras med en årlig
handlingsplan samt riktlinjer för informationssäkerhet.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 6 november 2019 lämnat följande yttrande:
Information är en av Alingsås kommuns viktigaste tillgångar. Information finns och hanteras i
alla kommunens verksamheter. Informationssäkerhet handlar om att skapa och upprätthålla
lämpligt skydd av information. Detta innefattar information i alla dess former; text, ljud, bild,
film osv. och oavsett hur information lagras, bearbetas och kommuniceras. Det kan vara med
stöd av IT, dokument eller direkt av oss människor i form av tal.

Arbetet med informationssäkerhet går ut på att skydda och bevara den information Alingsås
kommun har att ta ansvar för utifrån fyra aspekter:

Tillgänglighet - Tillgänglig för dem som behöver och har rätt att ta del av den.
Riktighet - Tillförlitlig och inte förvanskad.
Konfidentialitet - Skyddad från obehörig åtkomst.
Spårbarhet - Att i efterhand kunna härleda specifika aktiviteter eller händelser till ett
identifierat objekt ex. handling, användare, dator, skrivare eller system/program.
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Protokoll
2019-11-13

AU § 186, forts

Arbete med informationssäkerhet ska bedrivas systematiskt och långsiktigt i enlighet med
standardserien ISO 27000. Policyn innehåller kommunens mål med
informationssäkerhetsarbete, informationsklassningsmodell, roller och ansvar samt
uppföljning.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Informationssäkerhetspolicy Alingsås kommun antas.
Paragrafen är justerad
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2019-11-13

§ 187 2019.618 KS

Revidering av reglementen
Ärendebeskrivning
Reglementen för kommunstyrelsen och krisledningsnämnden behöver revideras för att
omfördela uppgifter nämnderna emellan, samt rätta till felaktig reglering gällande ersättare i
krisledningsnämnden.
En mindre ändring behöver även göras angående kommunstyrelsens uppgift som
pensionsmyndighet, för att kommunstyrelsens reglemente inte ska hänvisa till inaktuellt
styrdokument.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 1 november 2019 lämnat följande yttrande:
Följande förslag till revideringar har markerats i bifogade reglementen.
Vid en mer omfattande revidering av krisledningsnämndens reglemente i juni 2019 angavs
felaktigt att krisledningsnämnden utöver sju ledamöter även ska ha sju ersättare.
Kommunledningskontoret föreslår att felet rättas till genom att skrivningen gällande ersättare
helt tas bort. Noteras bör att nämnden är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är
närvarande.
Kommunledningskontoret föreslår vidare att paragraf 2 i krisledningsnämndens nuvarande
reglemente flyttas till kommunstyrelsens reglemente. Det långsiktiga arbetet med att ta fram
en risk- och sårbarhetsanalys samt därtill följande plan för hur kommunen ska hantera
extraordinära händelser i fredstid genomförs med fördel av kommunstyrelsens förvaltning
och antas av kommunstyrelsen.
Paragraferna 4 och 5, vilka behandlar möjligheten att lämna bistånd eller ekonomiskt stöd till
kommuner, landsting eller enskilda som drabbats av en extraordinär händelse föreslås
återfinnas både i kommunstyrelsens och krisledningsnämndens reglementen. Det finns flera
tänkbara situationer där dessa åtgärder kan vara nödvändiga att vidta utan att en
samhällsstörning är så omfattande att krisledningsnämnden behöver sammankallas.
Befogenheten att fatta dessa beslut bör därför lämnas även till kommunstyrelsen och
därefter delegeras till lämpliga roller på kommunledningskontoret. Förslaget bedöms
effektivisera beslutsfattandet vid en samhällsstörning betydligt. För att undvika
gränsdragningsfrågor nämnderna emellan anges att kommunstyrelsen endast får fatta beslut
om bistånd i de fall krisledningsnämnden inte redan beslutat i frågan.
Vid beslut enligt förevarande förslag kommer uppdaterad delegationsordning att läggas fram
för beslut av kommunstyrelsen.
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Protokoll
2019-11-13

AU § 187, forts
Gällande kommunstyrelsens ansvar som pensionsmyndighet anges i nuvarande reglemente
att närmare föreskrifter återfinns i av fullmäktige antagen pensionspolicy. Dock har de
föreskrifter som tidigare återfanns i pensionspolicyn delats upp i ”Ersättningar till
förtroendevalda för mandatperioden 2019-2022” och i ”Riktlinjer pension för anställda i
Alingsås kommun”.
För att undvika behov av att uppdatera reglementen när styrdokument får nya namn eller
omformas enligt ovan föreslås att förevarande hänvisning tas bort. Det följer av den
kommunala strukturen att närmare föreskrifter gällande kommunstyrelsens ansvarsområden
återfinns i andra styrdokument.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Reviderade reglementen för kommunstyrelsen och krisledningsnämnden antas.
Paragrafen är justerad
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§ 188 2019.135 KS

Riktlinjer för styrande dokument i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Alingsås kommuns Riktlinjer för styrande dokument i Alingsås kommun behöver uppdateras
och aktualiseras. Ett förslag till riktlinjer har tagits fram av kommunledningskontoret med
bland annat definitioner av styrdokument, beslutsinstanser och utformning.

Nu gällande Riktlinjer för styrande dokument i Alingsås kommun antogs av kommunstyrelsen
10 september 2012 § 148.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 9 september 2019, § 153, att
återremittera ärendet för ytterligare beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 22 oktober 2019 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Kommunledningskontoret har efter kommunstyrelsens återremiss, i förslag till riktlinjer
förtydligat rubricering och definition av strategiska dokument samt plats för publicering av
författningssamling och övriga styrdokument på kommunens externa hemsida.
Alingsås kommuns styrdokument skapar förutsättningar för att kommunens anställda och
förtroendevalda ska göra rätt saker på rätt sätt. Utformning av styrdokument ska vara
likartad, då det ökar dokumentens kvalitet och gör det enklare att efterleva dess intentioner.
En fast terminologi, gemensam struktur och tydlig namngivning av styrdokument förenklar
framtagande och användande av dokument. Dessa riktlinjer syftar till att definiera betydelse
och beslutsnivå för respektive styrdokument.
Styrdokument i Alingsås kommun är indelade i tre områden; kommunala föreskrifter,
strategiska dokument och reglerande dokument. Kommunala föreskrifter avser styrdokument
som kommunen enligt lag givits rätt att meddela. Strategiska dokument avser dokument som
reglerar vad kommunen ska göra. Reglerande dokument avser dokument som visar hur
kommunen ska genomföra en särskild uppgift.
I riktlinjerna förtydligas att Alingsås kommun har en vision, om det medför att om det finns
förvaltningsspecifika visioner ska de omvandlas till strategier eller andra strategiska
dokument.
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Protokoll
2019-11-13

AU § 188, forts
Kommunledningskontorets framtagande av förslag till Riktlinjer för styrdokument i Alingsås
kommun har skett utifrån omvärldsanalys. Förslaget har fått en lokal anpassning. Samtliga
förvaltningar har fått lämna synpunkter på förslaget genom en tjänstepersonremiss.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Riktlinjer för styrande dokument i Alingsås kommun antas.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jens Christian Berlin (L) föreslår följande ändring:
3.1, andra stycket får följande lydelse
”Föreskrifter ska enligt kommunallagen publiceras samlat på kommunens hemsida i
kommunens. Alingsås kommunala föreskrifter publiceras på kommunens externa webbplats
samlat under egen rubrik, samt i kommunens dokumenthanteringssystem Alfresco.”
Parentes i rubrik 2.1 stryks: ”(Alingsås kommuns författningssamling)”.
Jens Christian Berlin (L) föreslår följande tillägg:
I 3.1, andra stycket läggs följande mening till:
Innehållet i samlingen av föreskrifter [författningssamlingen] ska framgå av ett register eller
en annan förteckning på webbplatsen.
Simon Waern (S) föreslår att Jens Christian Berlins ändringsförslag gällande ändring andra
stycket 3.1 avslås.
Simon Waern (S) föreslår att Jens Christian Berlins tilläggsförslag gällande tillägg i punkt 3.1
andra stycket bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå Jens Christian
Berlins ändringsförslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bifalla Jens Christian
Berlins tilläggsyrkande.
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Protokoll
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Beslut
AU § 188, forts
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Förslag till riktlinjer för styrande dokument i Alingsås kommun antas med följande tillägg:
Till 3.1, andra stycket läggs följande mening;
Innehållet i samlingen av föreskrifter (författningssamlingen) ska framgå av ett register eller
en annan förteckning på webbplatsen.
Paragrafen är justerad
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2019-11-13

§ 189 2019.556 KS

Planprioritering 2019-2020
Ärendebeskrivning
Alingsås kommuns övergripande planprioritering syftar till att fastställa och förverkliga
viljeinriktningen för kommunens fysiska planering och följaktligen bidra till att uppfylla
politiska mål för kommunens utveckling. Prioriterade planer ska stämma väl överens med
överordnade styrdokument, såsom översiktsplan och fördjupade översiktsplaner, samt
strategiskt identifierade områden i enlighet med tillväxtprogrammet. Genom beslut om
planprioritering konkretiseras vilka aktuella planuppdrag som samhällsbyggnadskontoret ska
starta och prioritera under en bestämd period.
I enlighet med beslut i kommunfullmäktige den 27 september 2017, § 207 ansvarar
kommunstyrelsen för att anta en övergripande detaljplanebeställning, som utgör
prioriteringsordning för framtagande av detaljplaner i Alingsås kommun. Enligt beslutet ska
kommunstyrelsen i samband med detaljplanebeställningen avgöra om en detaljplan är av
strategisk betydelse för tillväxtprogrammets genomförande och som slutligt ska fastställas i
kommunfullmäktige, i dessa fall ska detaljplanen beredas av kommunstyrelsen.

Enligt beslut i kommunstyrelsen den 11 september 2017, §158, har kommunledningskontoret
i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadskontoret ta fram förslag till en övergripande
detaljplanebeställning, med hänsyn till tillväxtprogrammets genomförande. Det ska enligt
beslutet framgå om en beställning är av strategisk karaktär eller inte, samt om det är
kommunstyrelsen eller samhällsbyggnadsnämnden som är beslutande instans. Enligt
beslutet ska revidering av beställningsunderlaget ske kvartalsvis eller vid behov och föregås
av politisk beredning.

Beslut om detaljplanebeställning togs senast av kommunstyrelsen den 4 februari 2019, § 24.
Genom beslutet tilldelades planerna prioriteringsordning ett till fem. En högt prioriterad plan
skulle definieras som tillväxtområde, utgöra större infrastrukturprojekt eller vara en plan som
var förenlig med översiktsplan och i övrigt bidra till att uppfylla kommunens prioriterade mål.
Hög prioritet tilldelades även planer som påbörjats och som föreslogs fullföljas. De planer
som tilldelades lägre prioritet var sådana planer som inte uppfyllde kommunens prioriterade
mål och/eller inte var förenliga med översiktsplan.

För att säkerställa en tydlig och transparent prioriteringsordning, tilldelades
kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram riktlinjer för detaljplanebeställning för Alingsås
kommun.
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AU § 189, forts
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 7 november 2019 lämnat följande yttrande:
Förslag till planprioritering 2019-2020 har arbetats fram av tjänstemän på
kommunledningskontoret och samhällsbyggnadskontoret.
Förslaget utgör prioriteringsordning för de planer som har beviljats positivt planbesked eller
grundar sig i annat beslut. Den kategori som inrymmer planer som ännu inte är möjliga att
prioritera, omfattar planer som inväntar beslut, avvaktar pågående planläggning eller som på
annat sätt påverkats av ändrade förutsättningar.
Sedan beslut om planbeställning togs i kommunstyrelsen den 4 februari 2019, har
dokumentets format utvecklats och omarbetats. Enligt förslag till planprioritering 2019-2020
fördelas planer utan inbördes nummerordning. Planprioriteringen har delats in i fem
prioriteringsgrupper med planerat startår. Planer som får hög prioritet i upprättat förslag till
prioritering är följande;
-planer som kategoriseras som tillväxtplaner och strategiska planer samt påbörjade planer
som ska slutföras.
-planer som kategoriseras som tillväxtplaner och strategiska planer, prioriteras högre än
övriga planer. Övriga planer prioriteras utifrån nytta och behov, från såväl kommunalt
perspektiv som för den enskilda intressenten.
-förslag till planprioritering inrymmer riktlinjer som redovisar förfarande och underlag som
ligger till grund för förslag till beslut om planprioritering. Omfattning och innehåll av respektive
planuppdrag beskrivs kortfattat. Likaså har planuppdragen tilldelats en preliminär tidplan,
som redovisar när kommunen beräknar starta planarbetet, liksom när planen förväntas
antas.
-översiktsplaner, program och detaljplaner bereds och beslutas politiskt av
samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Vilken nämnd som
bereder och antar respektive plan framgår av förslaget.
-kommunstyrelsen medger att samhällsbyggnadsnämnden mellan beslut om planprioritering,
kan omprioritera och föra in nya planuppdrag inom den kategori som definieras som ”övriga
planer som tas fram med standardförfarande”. För tillväxtplaner, planer av strategisk
betydelse samt planer som tas fram med utökat förfarande, fordras separat beslut i
kommunstyrelsen. De planer som förordats av samhällsbyggnadsnämnden under året,
fastställs slutligt av kommunstyrelsen i samband med beslut om övergripande
planprioritering.
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AU § 189, forts
Förslag till planprioritering ska basera sig på långsiktighet och förslaget ska vara så väl
underbyggt att det inte ska föreligga skäl till att revidera ordningen flera gånger per år.
Kommunledningskontoret och samhällsbyggnadskontoret har gemensamt gjort bedömningen
att revidering av fastställd planprioritering bör ändras från att beslutas ”en gång per kvartal
eller vid behov”, till att beslutas ”en gång per år eller vid behov”. Kommunledningskontoret
föreslår att beslut om övergripande planprioritering sker årligen och i samband med
budgetberedningen, för att samspela med den investeringsbudget som fastställs för
efterföljande år.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen för beslut.
Paragrafen är justerad
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§ 190 2018.396 KS

Förslag till kommunstyrelsen - Uppdrag att ta fram ett planprogram samt
detaljplan över stationsområdet - Anita Brodén (L)
Ärendebeskrivning
Vid Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 13 juni 2018 lämnade Anita Brodén
(L) förslag om att ta fram planprogram samt en samlad detaljplan över stationsområdet i
syfte att förbättra utformning, tillskapa en helhetslösning för en långsiktigare
parkeringslösning samt skapa bättre förutsättningar för personer med rörelsesvårigheter att
så enkelt som möjligt ta sig till, från och mellan perrongerna.

Förslaget yrkar på att kommunstyrelsen säkerställer att ett planprogram samt en samlad
detaljplan över hela stationsområdet tas fram, från bussterminalen till SJ:s långtidsplanering
fram till Stationsgatan, samt en detaljplan omfattande del av södra sidan om järnvägen för att
uppnå en långsiktigare parkeringslösning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 7 november 2019 lämnat följande yttrande:
Alingsås station är en av stadens viktigaste platser och navet i en stor del av det lokala
trafiksystemet, främst för tåg och bussar. Området med dess strategiska läge förbinder
dagens centrum med de södra stadsdelarna och det centrala utvecklingsområdet Lyckan.
Området ska utgöra en lättorienterad knytpunkt för resenärer och andra som vistas i
området.

Stationsområdet bedöms ha mycket god utvecklingspotential, där framförallt förbindelse mot
omgivande infrastruktur behöver ses över för att skapa bättre möjligheter att ta sig till och
från stationen. Genom att underlätta in- och utpendling till kommunen och bättre utnyttja
Alingsås stations potential, stärks möjligheterna till kollektivt och hållbart resande. Vidare
bedöms det angeläget att tillskapa fullgoda förutsättningar för personer med fysiska
funktionshinder att förflytta sig obehindrat mellan olika delar av stationsområdet.

Parkeringssituationen är i behov av att samordnas på ett organiserat och ändamålsenligt
sätt. Genom planarbete utreds möjligheten att skapa förutsättningar för fler parkeringar runt
stationsområdet, samt möjlighet till parkeringshus om sådant behov skulle uppstå. Vidare
finns en avsaknad av ett antal cykelparkeringar och behovet kommer sannolikt att öka om
kommunens intentioner om ökat cyklande ska genomföras.
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Kommunledningskontoret föreslår att initiera planarbete för stationsområdet. Avhängigt
planområdets komplexitet är det möjligt att detaljplaneläggning bör föregås av planprogram.
Avgränsning och planarbetets omfattning förslås att klargöras i samband med att planarbetet
påbörjas.

Att påbörja planarbete över stationsområdet bedöms angeläget, men behöver också vägas
mot andra planer som är högt prioriterade i kommunen. Kommunledningskontoret föreslår i
samråd med samhällsbyggnadskontoret, att låta planen tilldelas förslag till
prioriteringsordning som slutligt fastställs genom politiskt beslut om planprioritering. Förslaget
är därmed omhändertaget i ärendet om Planprioritering 2019-2020.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Förslaget om att ta fram planprogram samt detaljplan över stationsområdet är hanterat i och
med beslut om planprioritering 2019-2020.

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

25

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-11-13

§ 191 2019.692 KS

Förslag till kommunstyrelsen - Dialog om kommunstyrelsens egna
verksamhet - Anna Hansson (MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) lämnade vid kommunstyrelsen sammanträde den 14 oktober 2019,
§ 189 förslaget att kommunstyrelsen ska ha dialogmöten med de olika avdelningarna inom
den egna verksamheten vid minst två tillfällen per år. Kommunstyrelsen beslutade att lämna
förslaget till kommunledningskontoret för beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 24 oktober 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret ställer sig positiva till förslaget att kommunstyrelsen vid två tillfällen
per år får utökad information om samtliga avdelningars verksamhet på
kommunledningskontoret. Kommunledningskontoret föreslår att dialogmöten med
avdelningarna sker i samband med att kommunstyrelsen behandlar delårs- och årsbokslut.
I övrigt sker dialog sedvanligt när handläggare och avdelningschefer är föredragande i
ärendeberedning.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Dialogmöten införs med samtliga avdelningar på kommunledningskontoret i samband med
delårs- och årsbokslut.
Paragrafen är justerad
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§ 192 2019.092 KS

Redovisning av obesvarade förslag till kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen fattade den 14 september 2015, § 157 beslut om utveckling av
kommunstyrelsens arbetsformer och arbetssätt och beslutade då bland annat att varje
kommunstyrelseledamot har rätt att väcka ett ärende i kommunstyrelsen, samt att varje
ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott har rätt att väcka ärende i arbetsutskottet.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2018, § 147 att uppföljning av lämnade
förslag ska ske två gånger per år till kommunstyrelsens sammanträden i maj och november.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 oktober 2019 lämnat följande yttrande:
Vid kommunstyrelsen sammanträde den 13 maj 2019 lämnades en redovisning över ej
besvarade förslag till kommunstyrelsen. Det var då fem förslag som var obesvarade. Det har
inkommit tre förslag till kommunstyrelsen sedan föregående redovisning.
Kommunledningskontoret lämnar i bilaga till denna tjänsteskrivelse en övergripande rapport
över de totalt tre förslag som per den 17 oktober 2019 är obesvarade. Samtliga förslag
bedöms vara klara för behandling av kommunstyrelsens arbetsutskott senast i början av
2020.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Redovisning av obesvarade förslag till kommunstyrelsen godkänns.
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§ 193 2019.176 KS

Månadsuppföljning 2019 kommunstyrelsen, september
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen avlämnar varje månad en uppföljning av det ekonomiska läget inom
kommunstyrelsens verksamheter. Vidare lämnas en prognos för resterande del av året.
Denna uppföljning behandlar perioden jan-sep 2019.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 17 oktober 2019 lämnat följande yttrande:
Prognosen per helår är + 2,6 mnkr, vilket skiljer sig från prognosen som lämnades i
delårsbokslutet (+ 2,1 mnkr). Prognosförändringen beror på en förväntat lägre förbrukning av
konsultmedel och generella inköp, en förskjutning i tid för effekterna av IT-verksamhetens
åtgärder, en förändring av personalkostnadsstrukturen. Resultatet för perioden uppgår till +
14,0 mnkr.
Kommunens IT-verksamhet har ekonomiska utmaningar och prognosticerar ett underskott på
-2,7 mnkr. Det har under året pågått ett arbete med att genomlysa verksamhetens kostnader
och ett åtgärdspaket för att bromsa utvecklingen verkställs i detta nu för att gå in med en
ekonomi i balans 2020.
Kommunens exploateringsverksamhet ingår inte i ovan prognos. Verksamheten särredovisas
även om den organisatoriskt ligger under kommunstyrelsen. Prognosen är positiv om + 27,9
mnkr. Intäkterna för intern administrativ tid förväntas inte att nå upp i nivå med budget på
grund av att ingenjörerna inte arbetar mot exploateringsprojekten i den utsträckning som är
planerat. Det prognosticerade överskottet förklaras genom sju genomförda men ej
budgeterade tomtförsäljningar under året.
Kommunledningskontoret gör med bakgrund i de ekonomiska förutsättningar som
prognosticeras bedömningen att ett utrymme om ungefär 2 mnkr till ytterligare ej
budgeterade kostnader finns. Kommunledningskontorets övriga verksamheter behöver
arbeta aktivt med att behålla prognosticerade överskott snarare än att eftersträva
budgetföljsamhet. Detta för att balansera upp underskottet inom IT-verksamheten och täcka
upp för ej budgeterade poster i övrigt.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunstyrelsens uppföljning per september och prognos per helår godkänns.
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§ 194 2019.175 KS

Månadsuppföljning 2019 Alingsås kommun, september
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 14 juni 2017 § 142 att anta den
politiska handlingsplanen Effekt. Under beslutspunkt ett fick kommunstyrelsen i uppdrag att
införa obligatoriska månadsuppföljningar av ekonomin med start i maj 2017.
Kommunledningskontoret sammanställer uppföljningen till och med september för
nämnderna i denna skrivelse.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 7 november 2019 lämnat följande yttrande:
Nämndernas prognosticerade underskott är -30,0 mnkr vilket är en resultatförbättring med
0,7 mnkr jämfört med prognosen per delårsbokslutet. Skillnaderna mellan delårsbokslutet
och septemberprognosen är därmed små.
Utfallet per september 2019 är 35,6 mnkr vilket i jämförelse med det redovisade resultatet
per september 2018 är 17,3 mnkr sämre. Anledningen till att utfallet är bättre än prognosen
är hänförligt till säsongsvariationer likt semesterlöneskuld.
Kommunledningskontoret bedömer att de nämnder som prognosticerar underskott bör ges i
uppdrag att aktivt verka för att nå en ekonomi i balans till nästkommande år
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
1. Driftuppföljning för september och prognos om -30,0 mnkr för kommunens nämnder
godkänns.
2. De nämnder som prognosticerar underskott ska verka för en ekonomi i balans till
nästkommande år.
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§ 195 2019.010 KS

Månadsrapport finanshantering 2019, september och oktober
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 7 november 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har sammanställt månadsrapporter för september och oktober
som innehåller sammanställningar över beviljade beloppsgränser och nuvarande saldon för
de kommunala bolagen. Kommunens finansiella rådgivare har sammanställt två rapporter för
respektive månad, 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 månadsrapportering för finanshantering september och
oktober.
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§ 196 2019.130 KS

Råd för mänskliga rättigheter, förslag
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 30 januari 2019, § 9 att ge kommunledningskontoret i uppdrag
att inrätta ett råd för mänskliga rättigheter, som ersätter kommunala rådet för
funktionshinderfrågor (KRF). Kommunstyrelsen beslutade 11 mars 2019, § 53 att utse
följande ledamöter, ersättare och ordförande till rådet för mänskliga rättigheter:
Ledamöter Lady France Mulumba (KD) och Irene Jonsson (S), ersättare Karin Schagerlind
(M) och Maria Adrell (V), ordförande Lady France Mulumba (KD). Av beslutet framgår att
regler för rådet ska tas fram.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 7 november 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit fram regler, enligt beslutet 11 mars 2019 § 53, för rådet
för mänskliga rättigheter i Alingsås kommun. Reglerna har skickats ut till de två ledamöterna
samt de två ersättarna som kommunstyrelsen har utsett som representanter i rådet. I juni
skickades förslaget ut på remiss till föreningar/organisationer i Alingsås kommun. Med
anledning av semestertider sköts svarstiden till september för att få in så många svar som
möjligt. Utifrån de synpunkter som inkom i remissvaren har en slutgiltig version tagits fram
tillsammans med de politiska representanterna.
I remissvaren framkom det synpunkter på formalia, bland annat att ta bort kravet på att
föreningarna ska tillhöra en riksorganisation. Detta har strukits och föreningar som vill vara
med behöver ha en lokal anknytning eftersom det är lokala frågor och angelägenheter som
rådet ska arbeta med. Remissvaren i sin helhet följer med som bilaga.
Sammanfattning av Reglerna för rådet för mänskliga rättigheter:
Rådets främsta uppdrag är att vara referensorgan till Alingsås kommuns nämnder och bolag
och rådgivande i frågor som gäller mänskliga rättigheter.
Rådet är knutet till kommunstyrelsen.
Rådet består av 9 ledamöten och 6 ersättare var av 1 ledamot samt 1 ersättare ska vara från
ungdomsrådet.
Rådet sammanträder fyra gånger om året.
Rådet ska varje mandatperiod ha utbildningstillfällen vars omfattning och innehåll bestäms
av kommunstyrelsen, efter samråd med rådet.
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Beslut
AU § 196, forts
Arbetsutskottets beslut:
Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen för beslut.
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§ 197 2019.673 KS

Uppföljning av Handlingsplan Digital Målbild för Alingsås kommun öppen och smart
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 31 oktober 2018 Digital målbild för Alingsås kommun – öppen
och smart, § 192. Kommunstyrelsen antog den 15:e oktober 2018, § 172 Handlingsplan
Digital målbild för Alingsås kommun - öppen och smart. Handlingsplanen löper över tre år
och ska följas upp årligen eller vid behov.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 4 november 2019 lämnat följande yttrande:
Handlingsplanens syfte är att skapa både struktur och förmåga att agera i ett föränderligt
område. Handlingsplanen omfattar 11 områden och en planering av årliga aktiviteter 20182020. Handlingsplanen antogs i kvartal fyra 2018, därmed föreligger en viss förskjutning i
tidplanen.
Sammanfattningsvis konstateras att där befintliga system och plattformar funnits att bygga
vidare på har viss utveckling skett. Det har varit svårare att nå utväxling för större och mer
omfattande förändringsprocesser som exempelvis En väg in. För att öka framdriften behövs
mer kunskap om digitaliseringens möjligheter i alla verksamheter. Det finns också ett
resursunderskott på specialistbefattningar som projektledare och verksamhetsutvecklare
som kan leda förändringsarbete. De ekonomiska medel om 5 Mkr årligen som varit avsatta
för handlingsplanen har nyttjats i begränsad omfattning. Uppföljningen i sin helhet redovisas i
bilaga.
Nuvarande handlingsplans planering 2018-2020 bör uppdateras med planering för 20202022 på basis av denna utvärdering.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
1. Uppföljning av Handlingsplan Digital målbild Alingsås kommun – öppen och smart
godkänns.
2. En uppdaterad Handlingsplan Digital målbild Alingsås kommun – öppen och smart tas
fram för 2020-2023.
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§ 198 2019.444 KS

Markanvisning avseende del av Ingared 5:114
Ärendebeskrivning
AB Alingsåshem har inkommit med en förfrågan om att få en markanvisning genom
direktanvisning på ett cirka 8000 m2 stort område, beläget inom fastigheten Ingared 5:114.
Syftet med markanvisningen är att AB Alingsåshem önskar uppföra en förskola. En
markanvisning ger företaget ensamrätt att under en begränsad tid förhandla om överlåtelse
av marken med kommunen. Området är för närvarande utpekat som allmän plats, park eller
plantering enligt gällande detaljplan från 1972.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 7 november 2019 lämnat följande yttrande:
Enligt kommunens riktlinjer för markanvisning kan en direktanvisning motiveras om en
byggherre själv har funnit och föreslagit ett område för bebyggelse. Detta sker genom en
skriftlig ansökan där ett specifikt område för byggnationen finns definierat. AB Alingsåshem
har sedan tidigare påvisad erfarenhet av att driva liknande projekt.
Barn- och ungdomsförvaltningen har skriftligen till AB Alingsåshem uttryckt ett behov av
ytterligare en förskola i Ingared, med kapacitet för minst 120 barn. Pågående
nybyggnadsprojekt i Ingared (Ingareds Ängar) är en bidragande orsak till detta ökade behov.
Andra aktörer har via kommunens e-tjänst, Exploatera kommunal mark – Intresseanmälan,
visat intresse för att bygga förskolor i Alingsås kommun. Kommunledningskontorets
bedömning är att dessa intresseanmälningar är för allmänna och ospecificerade för att
jämställas med den ansökan som har inkommit från AB Alingsåshem. Det föreligger därmed
inte något behov av anbud eller tävling i enlighet med riktlinjen för markanvisning. I och med
ansökan visar AB Alingsåshem också att de är beredda att ansöka om planbesked.
Kommunledningskontoret anser att den inkomna förfrågan om markanvisning följer
kommunens riktlinjer för direktanvisning. För att möjliggöra byggnation måste det tas fram en
ny detaljplan för området. Om prövningen av detaljplanen visar att det är lämpligt med
föreslagen verksamhet, kommer markanvisningen att ersättas med ett marköverlåtelseavtal.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
1. Förslag till markanvisningsavtal med AB Alingsåshem på del av Ingared 5:114 godkänns.
2. Kommundirektören bemyndigas att underteckna markanvisningsavtal för del av Ingared
5:114.
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§ 199 2019.620 KS

Försäljning av Krangatan 3
Ärendebeskrivning
Fastigheten vid Krangatan 3 är belägen mitt i Sävelunds industriområde. Detaljplanen för
området Detaljplan för Alingsås, ”Verksamheter vid Krangatan 3” (DP 197), vann laga kraft
den 14 juni 2016. Enligt gällande detaljplan är området planlagt för industri, tekniska
anläggningar och lager. Bestämmelse i detaljplanen redogör för högsta tillåtna byggnadsarea
i procent, vilken är satt till 40 %.
Efter fastighetsbildning kommer fastigheten uppgå till ca 10 200 m2, varav cirka 8200 m2 är
del av Nolby 37:13 och cirka 2000 m2 är del av Nolby 37:6. Bifogad kartbilaga visualiserar
fastighetsgränserna, se Kartbilaga för Krangatan 3.
Fastigheten är belastad med ledningsrätter för starkströmsledning ovan mark, till förmån för
Vattenfall Eldistribution AB (akt 1489-532 och akt 1489-833). Längs Krangatan planeras
Krangatans förlängning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 7 november 2019 lämnat följande yttrande:
I enlighet med beslut i kommunstyrelsen den 19 juni 2017, § 119, föreslår
kommunledningskontoret att fastigheten vid Krangatan 3 ska säljas genom anbudsförfarande
och via fastighetsmäklare.
Fastigheten vid Krangatan är belastad med ledningar. Placeringen av ledningarna försvårar
uppförandet av byggnader i delar av området.
I Alingsås kommun bedöms det finnas en stor efterfrågan på mark för ändamål industri och
lager. Eftersom att det även finns efterfrågan på mark inom Sävelunds industriområde har
fastigheten ett attraktivt läge.
Utifrån ovanstående omständigheter anses en försäljning genom anbudsförfarande och
fastighetsmäklare vara mest lämpad. Försäljningen av fastigheten vid Krangatan 3 kommer
inte att försvåra arbetet med Krangatans förlängning.
Fastigheten vid Krangatan 3 kommer 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 § 199, forts
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
1. Området vid Krangatan 3 ska säljas via anbudsförfarande och fastighetsmäklare.
2. Tillväxt- och exploateringschefen får i uppdrag att underteckna köpehandlingar för
försäljning av området vid Krangatan 3.
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§ 200 2019.713 KS

Motion om avskaffande av utmaningsrätten - Björn Wallin Salthammer
(S), Karin Johansson (S) och Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning
Björn Wallin Salthammer (S), Karin Johansson (S), Karin Johansson (S), Simon Waern (S)
och Roger Andersson (S) har till kommunfullmäktige den 30 oktober 2019, § 213 lämnat en
motion med förslag om Alingsås kommun ska avskaffa utmaningsrätten.
Motionärerna föreslår att:
Kommunfullmäktige fattar beslut om att avskaffa utmaningsrätten i Alingsås kommun.
Kommunfullmäktige beslutade den 30 oktober 2019 att lämna motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Förslag till beslut på sammanträdet
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
KS
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§ 201 2019.714 KS

Motion om handlingsplan för bostadsbyggandet - Camilla Stensson (S),
Anton César (S), Anita Hedén Unosson (S) och Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning
Camilla Stensson (S), Anton César (S), Anita Hedén Unosson (S) och Simon Waern (S) har
till kommunfullmäktige den 30 oktober 2019, § 212 lämnat en motion med förslag om
revidering av Alingsås kommuns bostadsförsörjningsprogram samt att komplettera
programmet med en handlingsplan för bostadsbyggandet.
Motionärerna föreslår att:
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att revidera
bostadsförsörjningsprogrammet och komplettera detsamma med en konkret handlingsplan
för bostadsbyggandet med ett särskilt focus på social hållbarhet.
Kommunfullmäktige beslutade den 30 oktober 2019 att lämna motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Motionen lämnas till kommunledningskontoret för beredning.
Expedieras till
Klk-stabsavd (MRstrateg, säkerhetschef, kommunjurist)
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§ 202 2019.724 KS

Motion om återvändande IS-krigare - Glenn Pettersson (SD), Boris
Jernskiegg (SD), Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson (SD) och Otto
Stryhn (SD)
Ärendebeskrivning
Glenn Pettersson (S), Boris Jernskiegg (SD), Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson (SD),
Otto Stryhn (SD), Kristina Poulsen (SD) och Lars-Olof Jaeger (SD) har till
kommunfullmäktige den 30 oktober 2019, § 214 lämnat en motion med förslag gällande
återvändande IS-terrorister.
Motionärerna föreslår att:
-de som deltagit i eller understött terrorism, till exempel återvändande IS-terrorister, inte är
välkomna till Alingsås kommun.
-kommunen inte skall hjälpa dessa personer på något sätt, varken med skattemedel eller
personella resurser.
-Alingsås kommun prioriterar, genom detta ställningstagande, våra kommuninvånares
trygghet och säkerhet, samtidigt som vi tar ställning för alla de som blivit terrorismens offer.
-säkerhetsavdelningen löpande har kontakt med berörd myndighet så att vi säkerställer att
det inte flyttar hit återvändande IS terrorister.
Kommunfullmäktige beslutade den 30 oktober 2019 att lämna motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Motionen lämnas till kommunledningskontoret för beredning.
Expedieras till
Klk-stab
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