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§ 204

Information
A/ Förslag om införande av valfrihetssystem (LOV) i särskilt boende för äldre
B/ Budget för kommunstyrelsen 2020-2022
C/ Riktlinjer för medborgardialog i Alingsås kommun
D/ Verksamhetsplan och budget 2020 för det gemensamma folkhälsoarbetet
E/ Trafikstrategi
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§ 205 2019.757 KS

Förslag om införande av valfrihetssystem (LOV) i särskilt boende för
äldre
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i Flerårsstrategi 2018-2020 för Alingsås kommun om en
övergripande målsättning om ökad valfrihet och självbestämmande i Alingsås.
Kommunfullmäktige beslutade den 4 september 2019 om Handlingsplan för ökad valfrihet
(LOV) i Alingsås kommun, där samtliga nämnder fick i uppdrag att genomföra analys av vilka
tjänster inom respektive verksamhetsområde som valfrihetssystem kan införas inom. Efter
genomförd utredning gavs nämnderna i uppdrag att senast våren 2020 lämna förslag till
kommunfullmäktige om att besluta om att införa valfrihetssystem inom aktuella
verksamhetsområden.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 18 november 2019 att godkänna återrapport av
uppdrag Handlingsplan för ökad valfrihet, samt att anmoda kommunfullmäktige att besluta
om att införa valfrihetssystem inom särskilt boende för äldre från och med 1 januari 2022.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 29 november framfört följande samt lämnat
förslag till beslut:
Kommunledningskontoret har tagit del av vård- och omsorgsnämndens återrapport av
tilldelat uppdrag i flerårsstrategi samt Handlingsplan för ökad valfrihet.
Kommunledningskontoret kan till att börja med konstatera att det som utretts är att införa
LOV inom verksamhetsområdet särskilt boende för äldre. Vård- och omsorgsnämnden har
sedan tidigare infört LOV inom hemtjänst och delegerad hälso- och sjukvård samt utrett
frågan för områdena daglig verksamhet och ledsagarservice inom LSS. Dock saknas
utredning kring återstående verksamheter där LOV enligt lagstiftningen är tillåtet att införa.
En heltäckande utredning av kvarstående möjligheter till LOV inom nämndens område
kommer att presenteras av vård- och omsorgsnämnden under 2020.
Gällande det aktuella verksamhetsområdet särskilt boende för äldre har vård- och
omsorgsnämnden gjort en omvärldsbevakning som visar att 21 av Sveriges 290 kommuner
har infört LOV inom området särskilt boende för äldre. Av dessa är det företrädesvis
kommuner i Stockholmstrakten som har infört LOV inom området.
Kommunledningskontoret delar vård- och omsorgsnämndens uppfattning att det finns
förutsättningar för att införa valfrihetssystem inom särskilt boende för äldre i Alingsås
kommun. Kommunledningskontoret håller även med om att det finns identifierade risker som
är kopplade till införandet och att dessa behöver tas i beaktning vid ett eventuellt införande.
Genom att tillsätta en arbetsgrupp, samt en tids- och aktivitetsplan för en införandeprocess
av LOV inom området kommer dessa frågor att kunna hanteras på ett adekvat sätt. Noteras
bör att förslaget inte bedöms komma att påverka befintlig personal. En betydande fördel är
att införandet av valfrihetssystem inom området möjliggör för en hantering av den förväntade
volymökning av brukare som kommer att ske inom området inom de kommande åren.
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AU § 205 forts
Kommunledningskontorets förslag till beslut:
Förslag till beslut i kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige beslutar att vård-och omsorgsnämnden ska införa valfrihetssystem
(LOV) inom särskilt boende för äldre från och med 1 januari 2022.
Förslag till beslut på sammanträdet
Simon Waern (S) föreslår att kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige får
följande lydelse:
Kommunfullmäktige beslutar att vård- och omsorgsnämnden inte ska införa valfrihetssystem
(LOV) inom särskilt boende för äldre.
Björn Wallin Salthammer (S) och Anita Hedén Unosson (S) föreslår att Simon Waerns
ändringsförslag bifalls.
Daniel Filipsson (M), Karl-Johan Karlsson (C) och Jens Christian Berlin (L) föreslår att
kommunledningskontorets förslag till beslut bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden ställer förslag mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla
kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att vård-och omsorgsnämnden ska införa valfrihetssystem
(LOV) inom särskilt boende för äldre från och med 1 januari 2022.
Reservation
Simon Waern (S), Björn Wallin Salthammer (S) och Anita Hedén Unosson (S) lämnar
följande skriftliga reservation:
Socialdemokraterna reserverar sig mot arbetsutskottets beslut att föreslå kommunstyrelsen
att i sin tur föreslå kommunfullmäktige att besluta om införande av LOV inom särskilt boende.
Det LOV i grunden innebär är frihet åt privata vindstdrivande företag att etablera sig i vår
kommun och få tillgång till våra gemensamma skattemedel för att driva sin enskilda
verksamhet. Detta samtidigt som kommunens möjligheter att bedriva och planera den
offentliga verksamheten medvetet undergrävs. Att som kommun tillsammans med privata
aktörer bygga och även i vissa fall drifta särskilda boenden är något som redan i dag, via
offentlig upphandling, är fullt genomförbart. LOV är således ingen förutsättning för att
säkerställa att fler särskilda boenden byggs. Mot denna bakgrund ställer vi oss starkt kritiska
till förslaget.
Paragrafen är justerad
Justerandes sign
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§ 206 2019.396 KS

Svar på motion - Levandegör kommunens parker - Camilla Stensson (S),
Leif Hansson (S) och Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning
Camilla Stensson (S), Leif Hansson (S) och Simon Waern (S) har till kommunfullmäktige den
29 maj 2019 § 109 lämnat en motion om att levandegöra kommunens parker. Motionärerna
föreslår att kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram en användnings- och
utvecklingsplan för kommunens parker.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 maj 2019 § 109 att lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 juni 2019
§ 112 att remittera motionen till kultur- och utbildningsnämnden för beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 22 november lämnat följande yttrande:
Kultur- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 24 september 2019, § 10, med
beslutet att motionen tillstyrks, förutsatt att extra medel tillkommer uppdraget om utökade
aktiviteter i parkerna. Kultur- och utbildningsnämnden anser att det vore en
kvalitetsförstärkning om kulturaktiviteter i parker ingick i det ordinarie kulturutbudet.
Redan i dag genomförs flera aktiviteter i kommunens parker. Återkommande aktiviteter är till
exempel sommarlovsaktiviteter och nationaldagsfirande i Nolhagaparken. Även i de andra
parkerna anordnas olika aktiviteter, ofta i samverkan med föreningslivet.
Kommunledningskontoret och kultur- och utbildningsnämnden delar motionärernas syn om
att parkernas potential i människors vardag kan utökas och utnyttjas i högre grad. Alingsås
har flera grönområden som kan bidra till upplevelse och möjligheter till samvaro för dess
invånare och besökare. Av Alingsås kommuns budget 2020 – 2022 nämns att kommunen
ska ha ett fritt och vitalt kulturliv, och ambitionen är ett ökat aktivt deltagande i kulturlivet.
Motionärerna föreslår i motionen att en användning- och utvecklingsplan ska tas fram. Att
själva planen tas fram bör inte innebära kostnader utöver administrativ tid. I motionen ges
exemplet att många kommunala arrangemang som arrangeras redan i dag, med fördel skulle
kunna anordnas i de olika offentliga parkerna. En sådan förflyttning av aktivitet innebär inga
större kostnader.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen ska bifallas. Eventuella kostnader som följer
av en antagen användnings- och utvecklingsplan för kommunens parker behandlas i
kommande budgetar.
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Beslut
AU § 206, forts
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Motionen bifalls.
Paragrafen är justerad
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§ 207 2019.212 KS

Svar på motion om att upprätta ett program för miljöanpassat byggande Leif Hansson (S), Micaela Johansson (S) och Camilla Stensson (S)
Ärendebeskrivning
Leif Hansson (S), Micaela Johansson (S) och Camilla Stensson (S) har den 27 februari
2019, § 43 lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att upprätta ett program för
miljöanpassat byggande.

Motionärerna föreslår att Alingsås kommun skyndsamt upprättar ett program för förstärkt
miljöprofil i våra förfrågningsunderlag vid ny- eller ombyggnationer. Samt upprättar rutiner för
att kontrollera att de efterföljs.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 25 november lämnat följande yttrande:

I beredningen av ärendet har kommunledningskontoret varit i kontakt med
miljöskyddskontoret, AB Alingsåshem och samhällsbyggnadskontoret.

Kommunledningskontoret har varit i kontakt med tjänstemän på miljöskyddskontoret som
hänvisar till den redan befintliga handlingen med riktlinjer för miljöanpassat byggande
(Riktlinjer för miljöanpassat byggande i Alingsås), som antogs av kommunfullmäktige den 23
februari 2011, § 13. Tjänstemännen på miljöskyddskontoret anser att det kan vara
nödvändigt med en uppdatering av riktlinjerna, med hänsyn till handlingarnas ålder.

Tjänstemän från Alingsåshem har lämnat yttrande kring motionen och ser positivt på
förslaget om en förstärkt miljöprofil. De ser en nytta med Alingsås kommuns befintliga
riktlinjer, för miljöanpassat byggande (Riktlinjer för miljöanpassat byggande i Alingsås), som
antogs av kommunfullmäktige den 23 februari 2011, § 13, men ser även att riktlinjerna är i
behov av revidering eftersom kraven i boverkets byggregler har förändrats sedan riktlinjerna
antogs. Alingsåshem arbetar redan idag med miljö- och klimatfrågor i flera projekt, på
liknande sätt som efterfrågas av motionärerna. År 2019 anslöt sig Alingsåshem till
Allmännyttans klimatinitiativ, vars mål är att bli fossilfria till år 2030 och att minska
energianvändningen med 30 procent. Följaktligen kommer förfrågningsunderlag vid ny- och
ombyggnationer att påverkas ur ett hållbarhetsperspektiv. Utöver det har anslutningen i
Allmännyttans klimatinitiativ resulterat i en utveckling av rutiner för uppföljning.
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AU § 207, forts
Tjänstemän från samhällsbyggnadskontoret har inget att erinra kring motionen utifrån
avdelningens uppdrag.

Samhällsbyggnadsnämnden ska enligt riktlinjerna ansvara för att årligen följa upp
riktlinjernas efterlevnad och denna uppföljning kan ingå i kommunens årliga miljö- och
folkhälsoredovisning. Vid behov får också nämnden ta initiativ till revidering av riktlinjerna.

Kommunledningskontoret instämmer med miljöskyddskontoret och AB Alingsåshems
yttrande, att det anses nödvändigt att revidera de nuvarande riktlinjerna. Med hänvisning till
det som står i de nuvarande riktlinjerna bedömer kommunledningskontoret att motionen
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.
Paragrafen är justerad
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§ 208 2019.755 KS

Budget för kommunstyrelsen 2020-2022
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Ärendet utgår, läggs med till kommunstyrelsens sammanträde den 9 december 2019.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§ 209 2019.554 KS

Riktlinjer för kommunens minoritetspolitiska arbete
Ärendebeskrivning
Från den 1 januari 2019 trädde ändringar i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och
minoritetsspråk i kraft. Ändringarna förstärker rättigheterna för urfolket samerna och de
övriga nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Lagen ska ge
skydd mot diskriminering och utsatthet, öka minoriteternas delaktighet och inflytande i frågor
som berör dem samt att stödja de nationella minoritetsspråken så att de hålls levande genom
att ge möjligheter att utveckal sitt modersmål och utveckla en egen kulturell identitet. För
kommuner, landsting och regioner utanför förvaltningsområdena innebär det bland annat
utökad informationsskyldighet och skyldighet att anta mål och riktlinjer för minoritetspolitiskt
arbetet. Kommunledningskontoret har tagit fram riktlinjer för kommunens minoritetspolitiska
arbete.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 29 november lämnat följande yttrande:

Minoritetslagen innebär att alla fem nationella minoriteterna har rättigheter. Alla
förvaltningsmyndigheter ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och
utveckla sin kultur. De nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas. För att
minoriteternas rättigheter ska förstärkas i Alingsås kommun har kommunledningskontoret
tagit fram mål- och riktlinjer för kommunens minoritetspolitiska arbete. Dessa beskriver –
hur information ska tillhandahållas, vilka rättigheter som de nationella minoriteterna har.
Hur kommunen ska skydda och främja de nationella minoriteternas möjlighet att behålla sitt
språk och sin kultur.
Att kommunen i den mån det är möjligt tillgodose ett önskemål från enskild medborgare att
kommunicera på ett nationellt minoritetsspråk.
Innan ett beslut fattas som rör de nationella minoriteterna ska respektive nämnd om möjligt
samråda med representanter från den grupp eller de grupper som berörs.
Målet med ändringar i lagen (2009:724) är att skydda och främja de fem minoriteternas
rättigheter. Genom att införa riktlinjerna för Alingsås kommuns minoritetspolitiska arbete
kommer vi att sträva efter att de som tillhör en av de fem nationella minoriteterna ges
möjligheter att kunna tillägna sig, bruka och utveckla sitt modersmål och sin kulturella
identitet. Kunna överföra sitt modersmål och sin kultur till kommande generationer. De
nationella minoritetsspråken, som utgör en del av det svenska kulturarvet, ska kunna
bevaras och utvecklas som levande språk i Sverige.
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AU § 209, forts
Hur lagen efterföljs av kommunerna följs upp på nationell nivå. Lagen ska implementeras i
nämndernas ordinarie verksamhetsuppföljning.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Riktlinjer för Alingsås kommuns minoritetspolitiska arbete antas.
Paragrafen är justerad
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§ 210 2019.684 KS

Riktlinje för medborgardialog i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Den 12 december 2007, § 216 beslutade kommunfullmäktige att dialog skulle föras med
medborgare vid beslut av större omfattning. Kommunfullmäktige antog den 28 mars 2012,
§ 59, riktlinjer för invånardialog i Alingsås.
I Alingsås kommuns flerårsstrategi för 2019 – 2021, ges samtliga nämnder i uppdrag att
stärka och utveckla demokratin och i lämpliga former använda sig av medborgardialog. I
kommunstyrelsens flerårsstrategi för 2019 - 2021 har ansvaret för uppdraget getts till
stabsavdelningen.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 25 november lämnat följande yttrande:
I stabsavdelningens verksamhetsplan för 2019 bryts uppdraget att använda sig av
medborgardialog ner till aktiviteter. Aktiviteter som stabsavdelningen ska genomföra under
2019 är att kartlägga hur förvaltningarna arbetar med medborgardialog i dag, uppdatera
Alingsås kommuns riktlinjer för medborgardialog och informera förvaltningarna om de nya
riktlinjerna.
Säkerhetsenheten och kansli- och juridikenheten har tagit fram en kartläggning av arbetet
med medborgardialog i Alingsås och ett förslag till ny riktlinje för medborgardialog i Alingsås
kommun. De nya riktlinjerna förtydligar bland annat hur nämnder och styrelser kan arbeta
med medborgardialog och hur rollfördelningen ska se ut i arbetet med medborgardialog.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
1. Kartläggning av medborgardialog i Alingsås godkänns.
2. Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar att upphäva nuvarande riktlinjer för
invånardialog, antas riktlinje för medborgardialog i Alingsås kommun.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Nuvarande riktlinjer för invånardialog i Alingsås upphävs.
Paragrafen är justerad
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§ 211 2019.176 KS

Månadsuppföljning 2019 kommunstyrelsen, oktober
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 januari till oktober 2019.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 november lämnat följande yttrande:
Prognosen per helår är +2,9 mnkr, vilket skiljer sig något från prognosen som lämnades i
september (+2,6 mnkr). Prognosförändringen beror på ett något lägre nettokostnadsläge
under årets sista månader än tidigare prognosticerat. Resultatet för perioden uppgår till +8,0
mnkr.
Kommunens IT-verksamhet har ekonomiska utmaningar och prognosticerar ett underskott på
-2,8 mnkr. Inför året fick IT-verksamheten ett uppdrag att minska debiteringen med 6 mnkr,
vilket har verkställts. Underskottet beror på att kostnaderna inte har anpassats fullt ut till
intäktsminskningen. 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 + 27,3
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 utmaningar IT-verksamheten
och de under året beviljade, ej budgeterade bidragen en bedömning att det finns ett utrymme
om knappt 3 mnkr till ytterligare ej budgeterade kostnader. 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 oktober och överskottsprognos om 2,9 mnkr per helår
godkänns.
Paragrafen är justerad
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§ 212 2019.175 KS

Månadsuppföljning 2019 Alingsås kommun, oktober
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 oktober för nämnderna i
denna skrivelse.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 25 oktober 2019 lämnat följande yttrande:
Nämndernas prognosticerade underskott är -29,6 mnkr vilket är en resultatförbättring med
0,4 mnkr jämfört med prognosen per september. Skillnaderna mellan septemberprognosen
och oktoberprognosen är därmed små.
Utfallet per oktober 2019 är 10,9 mnkr vilket i jämförelse med det redovisade resultatet per
oktober 2018 är 23,0 mnkr sämre. Anledningen till att utfallet är bättre än prognosen är
hänförligt till säsongsvariationer likt semesterlöneskuld.
Kommunledningskontoret bedömer att de nämnder som prognosticerar underskott aktivt ska
verka för att nå en ekonomi i balans till nästkommande år.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
1. Driftuppföljning för oktober och prognos om -29,6 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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§ 213 2016.339 KS

Remiss - Riktlinjer för arbete med konstnärlig gestaltning vid ny- och
ombyggnation i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har vid sitt sammanträde den 13 juni 2016 § 36 beslutat att
översänd de föreslagna riktlinjerna ”Riktlinjer för arbete med konstnärlig gestaltning vid nyoch ombyggnation i Alingsås kommun” på remiss till samhällsbyggnadsnämnden, tekniska
nämnden, Fabs, Alingsåshem samt upphandlingsenheten för yttrande.
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet igen efter att samtliga remissinstanser
inkommit med svar, den 20 mars 2017, § 21, och beslutade att föreslå kommunfullmäktige
att fastställa ”Riktlinjer för arbete med konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnation i
Alingsås kommun”.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet återigen den 29 maj 2017, § 108 och beslutade att
återremittera riktlinjerna till kultur- och fritidsnämnden. Kommunledningskontoret bedömde
att de föreslagna riktlinjerna dels behövde förtydligas, dels behövde samordnas bättre med
berörda förvaltningar. Förslag till riktlinje innehöll delar som förvaltningarna vid
remissförfarandet motsatt sig. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet med
uppdraget att i samråd med berörda förvaltningar ytterligare förtydliga riktlinjen samt uppnå
samförstånd kring riktlinjens innehåll.
Kultur- och utbildningsnämnden (dåvarande kultur- och fritidsnämnden) behandlade ärendet
den 24 september 2019, § 109 med reviderade riktlinjer. Förslag till riktlinjer remitterades till
kommunstyrelsen och AB Alingsåshem.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 25 november lämnat följande yttrande:
I beredningen av remissvar har tjänstepersoner på kommunledningskontoret och kultur- och
utbildningsförvaltningen haft dialogmöte kring förslag till riktlinjer. I denna dialog framkom att
den kan tolkas på olika sätt och att den inte är tillräckligt tydlig. Det konstaterades i enighet
att det finns ett behov av att arbeta fram ett gemensamt förslag till riktlinjer för att förtydliga
olika delar i förslag till riktlinje.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget och skickas som
remissvar till kultur- och utbildningsnämnden.
Paragrafen är justerad
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§ 214 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. Kommunstyrelsen behandlade ärendet
den 14 oktober 2019, § 167 med beslutet att återremittera ärendet för ytterligare beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 22 oktober lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Kommunstyrelsen har en budget för sponsring av föreningar, evenemang etc. Nuvarande
regler för sponsring utgår ifrån att kommunen blir sponsrad av andra aktörer och inte utifrån
att kommunen sponsrar föreningar och evenemang etc. Kommunledningskontoret har därför
identifierat behovet av att uppdatera riktlinjen för hur, vad och i vilka sammanhang
kommunen går in som sponsor. Kommunledningskontoret har i återremissen tagit fram en ny
version.
Det är viktigt att inte förväxla sponsring med bidrag eller gåvor. Sponsring innebär att en
sponsor ekonomiskt stödjer eller tillhandahåller en vara eller tjänst för en annan verksamhet i
utbyte mot kommersiella rättigheter till ett evenemang, en organisation eller liknande.
Det är också möjligt att en extern part vill sponsra någon form av kommunal verksamhet,
varför riktlinjen även anger hur sådan sponsring ska hanteras.
Kommunledningskontorets förslag till riktlinjer för sponsring sammanfattas enligt följande:
• Kommunens sponsoraktiviteter ska ske i samklang med kommunens Vision 2040 och
stärka kommunens varumärke som organisation och/eller plats.
• Sponsringsinsatsens omfattning ska vara i paritet till värdet på den
exponering/marknadsföring som sponsringen ger och samarbetet ska vila på affärsmässig
grund.
• Kommundirektören ansvarar för sponsorbudgeten och fattar beslut om sponsring.
• Vid omvänd sponsring, där en extern part sponsrar en kommunal verksamhet eller
investering, är det berörd nämnd som fattar beslut.
• Vid omvänd sponsring bör kommunen vara restriktiv och säkerställa att verksamheten inte
riskerar att påverkas på ett otillbörligt sätt på grund av sponsringen.
• Sponsring som överstiger ett prisbasbelopp ska avtalas skriftligt. Även sponsring av lägre
belopp måste ha ett skriftligt underlag.
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Sponsringssamarbeten ska utvärderas innan nytt avtal sluts.
I enlighet med Riktlinjer för styrande dokument ska kommunstyrelsen fatta beslut om riktlinjer
för kommunen. Kommunfullmäktige måste upphäva tidigare beslut gällande regler för
sponsring.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Under förutsättning av kommunfullmäktige beslut att upphäva nuvarande regler för
sponsring, antas riktlinjer för sponsring i Alingsås kommun.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Regler för sponsring upphävs.
Förslag till beslut på sammanträdet
Boris Jernskiegg (SD) föreslår att nuvarande regler behålls.
Daniel Filipsson (M) föreslår att kommunledningskontorets förslag bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla
kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Under förutsättning av kommunfullmäktige beslut att upphäva nuvarande regler för
sponsring, antas riktlinjer för sponsring i Alingsås kommun.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Regler för sponsring upphävs.

Reservation
Boris Jernskiegg (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Paragrafen är justerad
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§ 215 2019.744 KS

Verksamhetsplan och budget 2020 för det gemensamma folkhälsoarbetet
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade om samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser
mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) och Alingsås kommun i beslut den 30 maj
2016, § 112 .Samverkansavtalet gäller för perioden 1/1 2017- 31/12 2020. I enlighet med
avtalet ska en verksamhetsplan med budget tas fram årligen och senast den 1 december
2019 ska planen vara HSN till handa.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 29 november lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan och budget för
folkhälsoarbetet 2020. Inriktningen i planen har diskuterats med utsedda representanter från
kommunens förvaltningar, samt enligt avtalet, presenterats på presidiedialogen mellan
Alingsås kommun och Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden den 7 november 2019. Mål och
aktiviteter i verksamhetsplanen är knuta så väl till nationella, regionala och lokala mål, som
till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Verksamhetsplan och budget 2020 för det gemensamma folkhälsoarbetet mellan Västra
hälso- och sjukvårdsnämnden och Alingsås kommun godkänns.
Paragrafen är justerad
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§ 216 2019.745 KS

Trafikstrategi
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige gav i flerårsstrategi 2018-2020 kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram
en övergripande strategisk trafikplan. Avsikten var att fördjupa och förtydliga kommunens
vilja kring strategiskt viktiga trafikfrågor och åtgärder som medverkar till en önskad
samhällsutveckling. Strategin ska också beskriva hur kommunen ska arbeta för att
åstadkomma ett långsiktigt hållbart transportsystem.
Det dokument som tidigare har varit strategiskt vägledande inom området är Trafiktaktik för
Alingsås som togs fram i samband med den fördjupade översiktsplanen för Alingsås stad
2008. I och med att den nya översiktsplanen för Alingsås kommun antogs av
kommunfullmäktige 2018-10-31 blev den fördjupade översiktsplanen och dess tillhörande
dokument inaktuell. Dessa är i dagsläget istället att betrakta som kunskapsunderlag. Den
tidigare trafiktaktiken omfattade endast Alingsås stad, medan den nu aktuella trafikstrategin
omfattar hela kommunen. Flera av de mål som tidigare har funnits med återfinns även i
denna strategi.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 25 november lämnat följande yttrande:
Inriktningen för arbetet med trafikstrategin har varit att ta fram ett kortfattat, kärnfullt och
lättillgängligt dokument som kompletterar övriga styrande dokument men i så liten omfattning
som möjligt överlappar dessa.
Trafikstrategin innefattar mål inom tre områden, Stadsmiljö, Mobilitet samt Utveckling. För
respektive mål finns ett antal fokusområden med tillhörande aktiviteter. Syftet med
fokusområdena är att definiera vad som bör prioriteras och vilka aktiviteter som behöver
genomföras. Både fokusområden och aktiviteter saknar inbördes prioriteringsordning.
Trafikstrategin är tänkt att komplettera översiktsplanens illustration av markanvändning och
övergripande inriktningar med vägledning kring vilka värden och målbilder som ska styra
planeringen kring trafik och infrastruktur. Trafikstrategin konkretiseras i sin tur sedan av
andra dokument såsom fördjupade översiktsplaner, trafikplan och andra utredningar.
Strategins syftar främst till att lyfta diskussionen från enskilda projekt till att ge vägledning i
vilka mål som ska uppnås med olika åtgärder.
Strategin kan användas för att välja mellan olika alternativ i specifika utredningar och utgöra
en del av beslutsunderlaget i investeringsplanering. Syftet är framför allt att ge en gemensam
bild av vilka värden som är viktigast för Alingsås kommun i olika arbeten där förändringar i
trafik och infrastruktur planeras.
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I det precis uppstartade arbetet med ny fördjupad översiktsplan för Alingsås kommun är
tanken att trafikstrategin ska kunna användas som en utgångspunkt för hur olika vägval görs
kring markanvändning. Trafikstrategin kommer också att användas i den pågående
planeringen av kommunens fyra utpekade tillväxtområden. I de pågående diskussioner som
förs kring vad Alingsås kommuns vilja kring större infrastrukturprojekt är, kommer strategin
också att kunna utgöra en vägledning.
En del av fokusområdena är relativt allmänt hållna och kräver en viss fördjupning medan
andra är mer konkreta. För att strategin ska bli ett kraftfullt verktyg krävs det att den ger
avtryck i såväl planering som i budget och att den korresponderar med de investeringar som
genomförs på de olika förvaltningarna som verkar inom området.
I olika delar av strategins föreslagna aktiviteter anges att en standardiserad metod ska
användas. Denna metod bör kort efter strategins antagande tas fram och hållas kortfattad
och enkel så att den kan användas i olika projekt.
Strategin påverkar flera förvaltningars verksamhet och bör därför gå på remiss till övriga
nämnder för synpunkter innan antagande i Kommunfullmäktige.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Förslag till Trafikstrategi skickas på remiss till samtliga nämnder.
Paragrafen är justerad
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§ 217 2019.394 KS

Bidragsansökan fiber - Ömmern-Östra Nedsjöns fiber ekonomiska
förening
Ärendebeskrivning
Ömmern-Östra Nedsjöns fiber ekonomiska förening (ÖÖNF) har inkommit med tre skrivelser
med begäran om att Alingsås kommun ska söka regionalt bredbandsstöd. Begäran avser
fibersträckorna Hulabäck – Ödenäs, Lygnared - Stora Lygnö samt Ödenäs - Lövhult.
Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti 2019, § 142 att hänskjuta ärendet till
budgetberedningen.
Budgetberedningen har behandlat ärendet och kommunfullmäktige fastställde budget 20202022 den 27:e november 2019 §XXX. Inga medel har avsatts för den kommunal
medfinansiering som krävs för regionalt bredbandsstöd.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 29 november lämnat följande yttrande:
Regionalt bredbandsstöd från Västra Götalandsregionen (VGR) finns för att finansiera
byggnation av stamledningar mellan befintliga punkter där det finns bredband och nya
anslutningspunkter där fiberföreningar kan ansluta sina lokala nät. Byggnation kan endast
ske till i förväg av VGR definierade bristpunkter. I Alingsås kommuns bredbandsstrategi
framgår att kommunen har en samordnande roll när det gäller fiberoch bredbandsutbyggnad men inte själv är operativ aktör. Bredbandsstrategin uppdrar till
Alingsås Energi att bygga bredband på marknadsmässiga villkor för att nå de strategiska
bredbandsmålen. Alingsås Energi har uppdraget att om så är möjligt söka samverkan med
andra bredbandsaktörer.
Förvaltningen föreslår att frågan kring bredbandsutbyggnad i det aktuella området ska
omhändertas av Alingsås Energi. Ett eventuellt regionalt bredbandsstöd från Västra
Götalandsregionen som kräver 50% kommunal medfinansiering utgår enligt regelverket till
den aktör som kommunen upphandlar varpå ett ekonomiskt bidrag till föreningen inte är
aktuellt och detta ärende inte är att betrakta som en bidragsansökan till Alingsås kommun.
I kommunfullmäktiges budget 2020-2022 har inte pengar avsatts för kommunal
medfinansiering av ett regionalt bredbandsstöd.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Begäran från Ömmern-Östra Nedsjöns fiber ekonomiska förening om att Alingsås kommun
ska ansöka om regionalt bredbandsstöd för fibersträckorna Hulabäck – Ödenäs, Lygnared Stora Lygnö samt Ödenäs – Lövhult avslås.
Paragrafen är justerad
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