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Information och överläggningar
Förbundsordning för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
Upphävande av miljöpolicy
Utredning om klimatväxlingsmodell för Alingsås kommun
Miljömålsuppföljning 2018
Revidering av lokala miljömål
Förslag till riktlinje för medborgardialog i Alingsås kommun, samt
upphävande av nuvarande riktlinjer för invånardialog
Förslag till riktlinjer för sponsring inom Alingsås kommun, samt upphävande
av nuvarande regler för sponsring
Svar på motion om återvändande IS-terrorister - Glenn Pettersson (SD),
Boris Jernskiegg (SD), Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson (SD) och
Otto Stryhn (SD)
Svar på motion om mätning av föreningsklimatet i kommunen - Pär-Göran
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Förslag om inrättande av utskott under kommunstyrelsen
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Genomlysning av barn- och ungdomsnämnden
Årsredovisning 2019 kommunstyrelsen
Månadsrapport finanshantering 2020, januari
Utredning om möjligheten att ta fram en handlingsplan för hur kommunen kan
medverka till en ökad livsmedelsproduktion
Regler för rådet för mänskliga rättigheter i Alingsås kommun, förslag
Handlingsplan mot våldsbejakande extremism, kommunstyrelsen 2020-2022
Uppdrag till kommundirektören
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§ 28

Information och överläggningar
A/ Genomlysning av barn- och ungdomsnämnden
B/ Årsredovisning 2019 för kommunstyrelsen
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§ 29 2019.794 KS

Förbundsordning för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
Ärendebeskrivning
Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund har vid sammanträde 6 december 2019, § 25,
beslutat att föreslå respektive medlemskommun att anta reviderad förbundsordning.

Nuvarande förbundsordning antogs av kommunfullmäktige i medlemskommunerna Alingsås
och Vårgårda år 2016. En översyn och revidering av förbundsordningen har gjorts av
räddningstjänstförbundet, bland annat med anledning av ändrade samt nya uppdrag för
förbundet. Tillkommande uppdrag från och med januari 2020 är tillstånd enligt lag om
brandfarliga och explosiva varor samt lag om extraordinära händelser i fredstid hos
kommuner och landsting.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 16 januari 2020 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret bedömer att förslaget till reviderad förbundsordning för Alingsås
och Vårgårda räddningstjänstförbund inte föranleder några invändningar och förordar därför
att kommunfullmäktige antar förslagen förbundsordning.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Föreslagen förbundsordning för Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund antas.
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§ 30 2020.037 KS

Upphävande av miljöpolicy
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 26 mars 2003, § 39 Alingsås kommuns miljöpolicy.
Kommunfullmäktige har den 25 september, § 175 antagit policy för hållbar utveckling i
Alingsås.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse sen 19 februari 2020 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret anser att Alingsås kommuns miljöpolicy är föråldrad och i stort
behov av aktualisering. Eftersom kommunfullmäktige i september 2019 antog en policy för
hållbar utveckling finns det numera en aktuell policy för kommunens hållbarhetsarbete inom
alla tre dimensionerna av hållbar utveckling; den ekologiska, den sociala och den
ekonomiska dimensionen. Genom att upphäva miljöpolicyn från 2003 och fokusera på att
efterleva policyn för hållbar utveckling kan kommunen kraftsamla, öka takten och
effektivisera åtgärdsarbetet för att nå ett långsiktigt hållbart Alingsås.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Alingsås kommuns miljöpolicy upphävs och ersätts med policy för hållbar utveckling i
Alingsås.
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§ 31 2019.454 KS

Utredning om klimatväxlingsmodell för Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Fredrik Dolff (MP) lämnade den 25 januari 2017, § 44 en motion till kommunfullmäktige
angående värnande av Alingsås kommuns resurser och dess påverkan på klimatet genom
införande av ett klimatväxlingssystem. Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2018, §
118 att bifalla motionens att-satser 1 och 2:
Alingsås kommun tar fram ett förslag på intern klimatkompensation och förslag på
klimatkostnad samt att avtal med leverantörer anpassas så att det går att få ut nödvändiga
uppgifter.
Kommunledningskontoret eller Miljökontoret tar fram metoden för klimatredovisningen och
bistår förvaltningarna och bolagen med information och råd.

Beredning
Kommunledningskontoret hari skrivelse den 18 februari 2020 lämnat följande yttrande:
Klimatväxling innebär att resor med hög klimatbelastning avgiftsbeläggs för att finansiera
interna åtgärder för att minska den egna organisationens klimatpåverkan. Detta förväxlas
ofta med begreppet klimatkompensation, som istället innebär finansiering av externa
åtgärder utanför den egna organisationen. Enligt SKR är detta enligt kommunallagen inte
tillåtet i en skattefinansierad verksamhet. Här används begreppet klimatväxling för
tydlighetens skull, även om det i motionen benämndes som klimatkompensation.
Kommunledningskontoret har genomfört en utredning med förslag till klimatväxlingsmodell
för Alingsås kommun, se bilaga Utredning om klimatväxlingsmodell för Alingsås kommun.
Genomförandet av utredningen visade att det i nuläget är möjligt att få ut nödvändiga
uppgifter från leverantörer med befintliga avtal. Utredningen omfattar inte de kommunala
bolagen.
Kommunledningskontoret anser att det i dagsläget inte är skäligt att införa klimatväxling.
Först måste andra styrmedel och förutsättningar för hållbart resande komma på plats. Ett
första steg för att påverka resvanorna är att revidera och kommunicera kommunens
föreskrifter för tjänsteresor. I kommunens budget för 2020 framgår att det ska tas fram en
handlingsplan för klimatarbetet. Genom att göra en gedigen nulägesanalys som grund för en
handlingsplan får kommunen en tydlig riktning och prioritering av vilka områden som kräver
åtgärder. Om kommunens tjänsteresor visar sig vara ett prioriterat område kan eventuellt
klimatväxling ingå som en åtgärd i handlingsplanen och införas längre fram. Oavsett
kommande handlingsplan kan Alingsås kommun redan nu påbörjat en omställning till hållbart
resande utan ekonomisk belastning för kommunens verksamheter.
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Beslut
AU § 31, forts
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
1. Kommunledningskontorets utredning om klimatväxlingsmodell godkänns.
2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att revidera föreskrifter för tjänsteresor.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Klimatväxling införs inte i Alingsås kommun.

Utdragsbestyrkande

8

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2020-02-26

§ 32 2020.028 KS

Miljömålsuppföljning 2018
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 24 november 2010, §189 Alingsås lokala miljömål. Dessa
gällde för åren 2011-2019 med delmål för år 2011-2013. Miljömålen ska följas upp årligen
och redovisas till kommunfullmäktige.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 februari 2020 lämnat följande yttrande:
Alingsås kommun har haft 19 lokala miljömål för åren 2011-2019 med delmål för år 20112013. I den bifogade rapporten Miljömålsuppföljning 2018 finns en uppföljning av miljömålen
som visar miljötillståndet i Alingsås kommun.
Uppföljningen visar att åtta av de lokala miljömålen inte kommer kunna nås. Fyra mål
bedöms vara nära att nås eller kommer delvis att kunna nås. Tre mål bedöms blir uppfyllda
innan utgången år 2019. Fyra mål saknar tillgänglig data vilket gör att de inte går att bedöma.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Miljömålsuppföljning 2018 godkänns.
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§ 33 2020.038 KS

Revidering av lokala miljömål
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 24 november 2010, §189 Alingsås lokala miljömål. Dessa
gällde för åren 2011-2019 med delmål för år 2011-2013. Miljömålen är således i behov av
revidering.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 februari 2020 lämnat följande yttrande:
Alingsås kommun har haft 19 lokala miljömål för åren 2011-2019 med delmål för år 20112013. Miljömålen togs fram i en omfattande process som inkluderade både politiker och
tjänstepersoner.
Till grund för Alingsås lokala miljömål låg de nationella miljökvalitetsmålen med tillhörande
etappmål för 2020. Dessa ska nu revideras av Naturvårdsverket. Även länsstyrelsen har
påbörjat en process där de regionala miljökvalitetsmålens tilläggsmål ska ses över.
I september antog kommunfullmäktige en policy för hållbar utveckling i Alingsås. Policyn
beskriver hur kommunen ska ta sig an Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen
med sina tillhörande 169 delmål. Av dessa delmål är närmare 40 stycken direkt tillämpbara
på lokalt miljö- och klimatarbete. Enligt beslut i kommunfullmäktige den 27 november 2019, §
218 ska uppföljning av Agenda 2030 ersätta de tidigare miljö- och sociala boksluten.
Kommunledningskontoret anser att målen i Agenda 2030 är tillräckliga för att vägleda
kommunens strategiska miljöarbete. Ytterligare lokala miljömål innebär inte mer miljönytta
men kräver stor arbetsinsats, såväl under framtagningsprocess som vid uppföljning.
Eftersom de nationella miljökvalitetsmålens etappmål ska revideras är det i nuläget lämpligt
att inte invänta resultatet av den processen, utan istället anta de globala hållbarhetsmålen
och lägga fokus på det aktiva åtgärdsarbete som krävs för att åstadkomma ett hållbart
Alingsås.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
De globala målen i Agenda 2030 antas som Alingsås miljömål för åren 2020-2030.

Utdragsbestyrkande

10

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2020-02-26

§ 34 2019.684 KS

Förslag till riktlinje för medborgardialog i Alingsås kommun, samt
upphävande av nuvarande riktlinjer för invånardialog
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.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 29 januari 2019, § 3 om att upphäva nuvarande
riktlinje för invånardialog i Alingsås kommun. Ärendet återremitterades med motiveringen att
det behöver utredas i vilket forum beslut ska fattas om denna typ av riktlinjer.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 februari 2020 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.
Styrdokumentet kring medborgardialog bedöms vara en riktlinje. Riktlinjer ska ge vägledning
och stöd för hur uppgifter ska utföras. De koncentrerar sig på hur en åtgärd utförs och inte på
vad den innehåller. Riktlinjer kan även vara inriktade på metod och tillvägagångssätt. I
enlighet med förslag till policy för styrande dokument, som kommunfullmäktige föreslås
besluta om den 26 februari 2020, ska kommunstyrelsen fatta beslut om riktlinjer för
kommunen. Kommunfullmäktige måste upphäva tidigare beslut gällande riktlinje för
invånardialog i Alingsås kommun.
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Beslut
AU § 34, forts
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Riktlinje för medborgardialog i Alingsås kommun antas, under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut att upphäva nuvarande riktlinjer för invånardialog.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Nuvarande riktlinjer för invånardialog i Alingsås upphävs.
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§ 35 2019.514 KS

Förslag till riktlinjer för sponsring inom Alingsås kommun, samt
upphävande av nuvarande regler för sponsring
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.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 29 januari 2019, § 4 om att upphäva nuvarande
regler för sponsring i Alingsås kommun. Ärendet återremitterades med motiveringen att det
behöver utredas i vilket forum beslut ska fattas om denna typ av riktlinjer.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 februari 2020 lämnat följande yttrande:
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.
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AU § 35, forts
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.
Sponsringssamarbeten ska utvärderas innan nytt avtal sluts.
Styrdokumentet kring sponsring bedöms vara en riktlinje. Riktlinjer ska ge vägledning och
stöd för hur uppgifter ska utföras. De koncentrerar sig på hur en åtgärd utförs och inte på vad
den innehåller. Riktlinjer kan även vara inriktade på metod och tillvägagångssätt. I enlighet
med förslag till policy för styrande dokument, som kommunfullmäktige föreslås besluta om
den 26 februari 2020, ska kommunstyrelsen fatta beslut om riktlinjer för kommunen.
Kommunfullmäktige måste upphäva tidigare beslut gällande regler för sponsring.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Riktlinjer för sponsring i Alingsås kommun antas, under förutsättning av kommunfullmäktiges
beslut att upphäva nuvarande regler för sponsring.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Regler för sponsring upphävs.
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§ 36 2019.724 KS

Svar på motion om återvändande IS-terrorister - 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 om återvändande ISterrorister.
Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta att uttala följande:
-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.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 11 november 2019 att lämna motionen till
kommunledningskontoret för beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 februari 2020 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Vad kommuner har rätt att göra framgår av kommunallagen. Kommuner får ha hand om
angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets
område eller deras medlemmar. Detta avser inte sådana angelägenheter som enbart staten,
en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan ska ha hand om (2 kap, 1-2 §§
kommunallagen).
Säkerhetspolisen (SÄPO) har huvudansvaret för att bekämpa terrorism och att minska hot
från våldsbejakande extremism. SÄPO genomför individuella bedömningar av individer som
återvänder från konfliktområden, utifrån avsikt och förmåga att begå brott. Myndigheten
samverkar bland annat med Polismyndigheten, som delges information om de som anslutit
sig till en terroristorganisation i ett konfliktområde och sedan återvänt. SÄPO gör även en
orosanmälan till kommuners socialtjänst för alla de barn som återvänt från konfliktområden i
Syrien och Irak.
Utdragsbestyrkande
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AU § 36, forts
Flera skärpningar av lagstiftningen som berör terrorism har genomförts de senaste åren. För
att ytterligare förbättra möjligheterna att förhindra och bekämpa terrorism föreslår regeringen
i en proposition den 24 oktober 2019 ett särskilt straffansvar för den som har vissa former av
samröre med en terroristorganisation, om gärningen är ägnad att främja, stärka eller
understödja terroristorganisationen. Det föreslås även bli straffbart att offentligt uppmana och
rekrytera till samröre med en terroristorganisation. Lagändringarna föreslås träda i kraft den
1 mars 2020.
Motionärernas förslag är bland annat att kommunen inte ska hjälpa den utpekade gruppen
på något sätt, vare sig med skattemedel eller personella resurser. Förslaget innebär med
andra ord att socialtjänstlagen inte ska tillämpas i kommunen vad gäller vissa personer, i det
här fallet så kallade IS-anhängare.
Rätten till bistånd regleras i socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen handlar om vilka rättigheter
en person har till ekonomiskt bistånd, vård och omsorg. Lagen innehåller regler för hur
kommunen ska hjälpa dem som inte kan få stöd på något annat sätt. Det finns ingen laglig
grund som hindrar återvändande IS-anhängare från att söka försörjningsstöd. Har personen
dömts och sedan avtjänat sitt straff, har kommunen ingen rätt att neka stöd enligt till exempel
socialtjänstlagen, om personen är biståndsberättigad i övrigt.
Alingsås kommun arbetar aktivt mot våldsbejakande extremism. Med våldsbejakande
extremism avses personer eller grupper som brukar våld i syfte att främja sina politiska eller
religiösa ståndpunkter, till exempel den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön.
Kommunstyrelsen antog den 14 oktober 2019, § 185 reviderade riktlinjer i arbetet mot
våldsbejakande extremism. Ansvaret för att leda och samordna arbetet med att förebygga
våldsbejakande extremism ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Organisatoriskt
ligger ansvaret på kommunledningskontoret, under säkerhetsenheten. Säkerhetsenheten
samverkar både med berörda verksamheter inom kommunen och med berörda aktörer
utanför den kommunala organisationen. Kommuninvånares trygghet och säkerhet säkerställs
även bland annat genom övrigt arbete som bedrivs inom säkerhetsenheten på
kommunledningskontoret. Policy, riktlinjer och organisation för säkerhet- och
beredskapsarbetet antogs av kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen under 2019.
Kommunledningskontoret bedömer att lagstiftningen ger kommunen få eller inga
förutsättningar att arbeta enligt motionens förslag. Kommunledningskontoret föreslår att
motionen ska avslås.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Motionen avslås.

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
AU § 36, forts
Boris Jernskiegg (SD) föreslår att första att-satsen i motionen bifalls och att-sats 2-4 anses
besvarade.
Simon Waern (S) föreslår att motionen ska anses besvarad.
Daniel Filipsson (M) föreslår att Simon Waerns ändringsförslag bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller Boris Jernskieggs m fl förslag att att-satserna
2, 3 och 4 ska anses besvarade.
Ordföranden ställer förslag om bifall av att-sats 1 mot förslag om besvarande och finner att
arbetsutskottet beslutar att att-sats 1 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.

Reservation
Boris Jernskiegg (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 37 2019.441 KS

Svar på motion om mätning av föreningsklimatet i kommunen - PärGöran Björkman (S), Karin Johansson (S), Moheeb Jouda (S) och Simon
Waern (S)
Ärendebeskrivning
Pär-Göran Björkman (S), Karin Johansson (S), Moheeb Jouda (S) och Simon Waern (S)
har till kommunfullmäktige den 19 juni 2019, § 127 lämnat en motion om mätning
av föreningsklimatet i kommunen för att den samlade politiken bör få fortlöpande information
om hur föreningslivet i Alingsås kommun mår och hur Alingsås kommun som organisation
upplevs av föreningarna. Detta för att få ett kunskapsunderlag som kommunen kan arbeta
vidare utefter för att förbättra förutsättningarna för kommunens alla föreningar.

Motionärerna föreslår följande:
Att lämplig nämnd ges i uppdrag att ta fram ett instrument för att på ett djupgående vis
mäta föreningslivsklimatet.
Att föreningslivsklimatet därefter mäts och att resultatet på lämpligt vis återkopplas till
kommun fullmäktige för fortsatt arbete.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet att lämna motionen till kommunstyrelsen
för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 augusti § 131 att
remittera ärendet till kultur- och utbildningsnämnden för beredning.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 11 februari 2020 lämnat följande yttrande:
Kultur- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 18 december 2019, § 152, med
beslutet att motionen anses besvarad.
Nämnden genomförde under hösten 2019 en föreningsenkät tillställd de föreningar som finns
med i nämndens föreningsregister. Enkäten skickades ut till 211 föreningar varav 119
föreningar besvarade enkäten. Syftet med föreningsenkäten är att få kunskap om vad
föreningslivet anser om nämndens föreningsstöd och service när det gäller föreningsbidrag
samt lokalbokning.

Utdragsbestyrkande
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AU § 37, forts
Efter genomförd enkät har nämnden fått en första indikation på hur föreningsklimatet ser ut i
Alingsås kommun. Nämnden har inte genomfört någon liknande undersökning tidigare vilket
gör att resultaten inte går att jämföra. Resultaten redovisas i bilaga.

Nämnden framhåller att föreningsenkäten kommer att genomföras årligen och utvecklas
ytterligare.

Kultur- och utbildningsnämnden har tagit fram ett mätinstrument gällande föreningsklimat i
kommunen vilket ska användas årligen. Mot bakgrund av detta föreslår
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.
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§ 38 2020.055 KS

Förslag om inrättande av utskott under kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Vid sammanslagning av dåvarande tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden till
nuvarande samhällsbyggnadsnämnd den 1 januari 2019 beaktades inte den jävsproblematik
som uppkommer när nämnden både söker eller är sakägare och samtidigt ska besluta eller
utöva tillsyn i samma ärende. När en nämnd är sökande eller sakägare i ett ärende anses
nämnden företräda kommunen som part. Förbud för en nämnd att besluta eller utöva tillsyn i
ärenden där nämnden företräder kommunen som part regleras i 6 kap. 7 § kommunallagen.
Samhällsbyggnadskontoret har utrett frågan och anger att de ärenden som främst berörs av
denna reglering är då gatu- och parkavdelningen eller kretsloppsavdelningen söker
planändring eller bygglov (för byggnation av exempelvis parker, reningsverk, skyltning,
transformatorstationer m.m.), eller då bygglovsavdelningen är skyldig att utöva tillsyn enligt
plan- och bygglagen över gatu- och parkavdelningen eller kretsloppsavdelningens
byggnader.
Dessa ärenden har hanterats tillfälligt under hösten 2019 och början av våren 2020 genom
att tjänsteperson under kommunstyrelsen har ansökt om exempelvis bygglov och att
samhällsbyggnadsnämnden beslutat i dessa ärenden. Denna konstruktion har varit en
tillfällig lösning och kommunledningskontoret föreslår nu en mer långsiktig och reglerad
lösning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 februari 2020 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen inrättar ett jävsutskott för hantering
av ärenden där samhällsbyggnadsnämnden företräder kommunen som part i ett ärende och
därmed inte får besluta eller utöva tillsyn i samma ärende.
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AU § 38, forts
Kommunledningskontoret föreslår att utskottet utformas enligt följande:
Utskottet benämns jävsutskottet.
Utskottet består av tre ledamöter som väljs av kommunstyrelsen i separat valärende.
Utskottet fattar beslut på delegation av kommunstyrelsens, vilket regleras i
kommunstyrelsens delegationsordning.
Utskottet testas under återstående tid av mandatperioden 2019-2022 och utvärderas inför
kommande mandatperiod.
För att jävsutskottet ska inrättas krävs, förutom att kommunstyrelsen beslutar enligt
föreliggande förslag, att kommunfullmäktige beslutar om att omfördela beslutsmandat för
dessa ärenden från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen genom ändringar i
reglementen, att kommunstyrelsen beslutar om att utse ledamöter till utskottet samt att
kommunstyrelsen beslutar om att lämna delegation till jävsutskottet att fatta beslut i dessa
ärenden. Dessa beslut föreslås i separata ärenden.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Ett jävsutskott som utgörs av tre ledamöter i kommunstyrelsen inrättas, under förutsättning
att kommunfullmäktige fattar beslut om nödvändiga ändringar i reglementen för
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.
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§ 39 2020.053 KS

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Under förutsättning att kommunstyrelsen fattat beslut om att inrätta ett jävsutskott behöver
reglementet för kommunstyrelsen revideras. Detta för att möjliggöra för jävsutskottet att
hantera de ärenden där samhällsbyggnadsnämnden företräder kommunen som part och
därmed inte samtidigt kan besluta eller utöva tillsyn i samma ärende.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 februari 2020 lämnat följande yttrande:
Följande tillägg föreslås i reglemente för kommunstyrelsen under 9 §, ny punkt.
”17. i de ärenden där samhällsbyggnadsnämnden enligt 1 § reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden är förhindrad att fatta beslut med anledning av att nämnden i
samma ärende företräder kommunen som part.” (Förslaget återfinns markerat med rött i
bifogat reglemente för kommunstyrelsen.)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas.
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§ 40 2020.054 KS

Revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
Ärendebeskrivning
Under förutsättning att kommunstyrelsen fattat beslut om att inrätta ett jävsutskott behöver
reglementet för samhällsbyggnadsnämnden revideras. Detta för att möjliggöra för
jävsutskottet att hantera de ärenden där samhällsbyggnadsnämnden företräder kommunen
som part och därmed inte samtidigt kan besluta eller utöva tillsyn i samma ärende.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 februari 2020 lämnat följande yttrande:
Följande förtydligande föreslås i reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 1 §, ny mening.
”Samhällsbyggnadsnämnden beslutar dock inte i dessa ärenden när nämnden i samma
ärende företräder kommunen som part.” (Förslaget återfinns markerat med rött i bifogat
reglemente för samhällsbyggnadsnämnden.)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden antas.
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§ 41 2020.007 KS

Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
För ett effektivt och ändamålsenligt beslutsfattande föreslås kommunstyrelsen delegera
beslutsfattande i inledningsskede av en extraordinär händelse, beslut om att lämna bistånd
till enskild, kommun eller landsting vid en extraordinär händelse, beslut om att köpa eller
sälja derivatinstrument samt att teckna leasingavtal.
Under förutsättning att kommunstyrelsen beslutat att inrätta ett jävsutskott föreslås även att
delegera beslutsrätt till utskottet gällande de ärenden där samhällsbyggnadsnämnden
företräder kommunen som part, och därför är förhindrad att själv besluta i frågan.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 februari 2020 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen delegerar beslutsfattande enligt
följande:
Beslut om nödvändiga åtgärder i det inledande skedet av en extraordinär händelse, eller
sådan händelse som med sannolikhet kan komma att utvecklas till en extraordinär händelse.
Delegation lämnas till tjänstgörande tjänsteman i beredskap (TiB).
Beslut om att lämna bistånd till andra kommuner eller landsting som drabbats av extraordinär
händelse. Delegation lämnas till tjänstgörande tjänsteman i beredskap (TiB).
Beslut om att lämna begränsat ekonomiskt stöd till enskild som drabbats av extraordinär
händelse. Delegation lämnas till tjänstgörande tjänsteman i beredskap (TiB).
Beslut om att köpa eller sälja derivatinstrument. Delegation lämnas till ekonomichef.
Tecknande av leasingavtal. Delegation lämnas till ekonomichef.
Beslut i ärenden där samhällsbyggnadsnämnden företräder kommunen som part och
därmed är förhindrad att besluta i samma ärende. Delegation lämnas till jävsutskottet.
Förslag till beslutspunkter återfinns markerade i rött i bifogad delegationsordning.
Befogenhet att lämna bistånd eller ekonomiskt stöd till kommuner, landsting eller enskilda
som drabbats av en extraordinär händelse återfinns både i kommunstyrelsens och
krisledningsnämndens reglementen. Detta på grund av att det finns flera tänkbara situationer
när dessa åtgärder kan vara nödvändiga att vidta utan att en samhällsstörning är så
omfattande att krisledningsnämnden behöver sammankallas. Befogenhet att fatta dessa
beslut har därför lämnats även till kommunstyrelsen och kan därmed delegeras till
tjänstepersoner på kommunledningskontoret. Kommunledningskontoret gör bedömning att
ett delegerat beslutsfattande i dessa delar effektiviserar hantering vid en samhällsstörning.
Utdragsbestyrkande
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AU § 41, forts
Delegation bör även lämnas på att fatta beslut om att köpa och sälja derivatinstrument samt
teckna leasingavtal då även detta effektiviserar beslutsfattande, i dessa fall inom
ekonomiområdet. Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar i enlighet med tidigare reglering
även fortsättningsvis om derivatinstrument innan de används för första gången.
Till slut bör delegation lämnas till jävsutskottet att fatta beslut i de ärenden där
samhällsbyggnadsnämnden är förhindrad att fatta beslut då de själva företräder kommunen
som part i samma ärende. För att jävsutskottet ska kunna fungera som beslutsinstans för
dessa ärenden behöver beslutande rätten delegeras till utskottet. Denna delegation lämnas
till jävsutskottet under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att omfördela
beslutsmandat i dessa ärenden från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen,
genom revidering av reglementen.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Delegationsordning för kommunstyrelsen antas.

Utdragsbestyrkande

25

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2020-02-26

§ 42 2020.044 KS

Genomlysning av barn- och ungdomsnämnden
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 kommunens handlingsplan för ekonomi i balans Effekt, under punkten Stärkt
ekonomistyrning, ges kommunstyrelsen i uppdrag att genomlysa samtliga nämnder. Målet
med genomlysningarna är att säkerställa att nämnderna följer budgetens utpekade vilja
gällande ambitioner, kvalitet och ekonomiska ramar. Barn- och ungdomsnämnden
genomlyses med målet att hitta områden att effektivisera för att klara den demografiska
utvecklingen. Genomlysningen ska även ge förslag på förbättringar på ekonomisk data och
verksamhetsdata samt att göra riskanalyser inför framtiden.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 25 februari 2020 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 minimikrav i lagen är balanskravet, som är en undre gräns för
resultat som får budgeteras. Alingsås kommuns ekonomistyrning består av långsiktiga
finansieringsplaner där kärnan är att en nämnd inte får förbruka mer resurser än den blivit
tilldelad av kommunfullmäktige.
Genomlysningen genomförs som del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt 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) och SCB
(Statistikmyndigheten statistiska centralbyrån). För att kunna utföra analys, relatera data och
förklara samband jämförs Alingsås kommun med på förhand jämförbara kommuner,
kommunerna i Göteborgsregionen och riket.
Arbetet har genomförts i samråd med barn- och ungdomsnämnden där förvaltningen varit
behjälplig med att ta fram underlag och analyserat data och dragit slutsatser utifrån sin
specifika verksamhetskunskap, vilka är invävda i genomlysningen.
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Beslut
AU § 42, forts
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Genomlysning av barn- och ungdomsnämnden utifrån handlingsplan Effekt godkänns.
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§ 43 2020.043 KS

Årsredovisning 2019 kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till årsbokslut 2019 med tillhörande analyser
för kommunstyrelsens verksamhet.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 17 februari 2020 lämnat följande yttrande:
Resultatet för 2019 är ett överskott om 1,0 mnkr. Den främsta förklaringen till att ett överskott
redovisas är låga personalkostnader i förhållande till budget.
En majoritet av de uppdrag som tilldelats kommunstyrelsen ur kommunfullmäktiges
flerårsstrategi bedöms vara genomförda vid utgången av 2019. Vissa uppdrag har dock av
olika skäl inte kunnat genomföras eller försenats. I de flesta fall då ett uppdrag inte
genomförts har det dock försenats av olika skäl.
Under året har ett fokuserat arbete med att genomföra Tillväxtprogrammet bedrivits.
Planavtal har tecknats för de fyra områden som pekats ut i Tillväxtprogrammets målbild och
arbetet med planprogram har påbörjats.
Ett byte av infrastrukturen för kommunens e-post har genomförts, vilket ska generera ett mer
funktionellt e-post- och kalendersystem för kommunens anställda. Ett omfattande projekt för
att uppgradera operativsystemet för samtliga förvaltningar har också slutförts.
En reviderad styrmodell har antagits av kommunfullmäktige under november månad och
gäller från och med januari 2020. Styrmodellen har moderniserats och förändrats i vissa
avseenden, bland annat genom en avskalad uppföljning under året, en förändrad
ekonomistyrning, förtydligande av roller samt separering av mål för kommunens utveckling
och kvalitetssäkring av grunduppdraget.
Kommunledningskontorets personalomsättning har sjunkit till 8,8 procent 2019 från 25,6
procent 2018. Förvaltningen har under året arbetat med ny avdelningsorganisation, tydlighet
i uppdrag/roller, genomgång av rutiner och riktlinjer och påbörjat implementering av
värdegrunden öppenhet, respekt och engagemang. Sammantaget har dessa aktiviteter
bidragit till att minska personalomsättning. En del i handlingsplanen ”Effekt” handlade om att
centralisera stödresurser vilket genomförts kopplat till HR under 2019.
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Beslut
AU § 43, forts
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Årsbokslut 2019 för kommunstyrelsen godkänns.
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§ 44 2020.071 KS

Månadsrapport finanshantering 2020, januari
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 11 februari 2020 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har sammanställt en månadsrapport för januari månad som
innehåller en sammanställning över beviljade beloppsgränser och nuvarande saldon för de
kommunala bolagen. Kommunens finansiella rådgivare har sammanställt två rapporter, en
för skuldhanteringen och en för överskottslikviditetsportföljen.
Kommunens skuldhantering ligger inom de gränsvärden som fastställs i finansriktlinjer för
Alingsås kommunkoncern. Innehaven i överskottslikviditetsportföljen ligger inom de
gränsvärden som fastställs i finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapportering 2019, januari.
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§ 45 2019.597 KS

Utredning om möjligheten att ta fram en handlingsplan för hur
kommunen kan medverka till en ökad livsmedelsproduktion
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) lämnade den 22 februari 2017, § 27 förslag till kommunstyrelsen om
möjligheterna att erbjuda ett mer aktivt stöd till Alingsås lantbrukare och övriga
livsmedelsproducenter i de utmaningar de står inför.
Kommunstyrelsen beslutade den 26 november 2018, § 224 att ge kommunledningskontoret i
uppdrag att utreda hur det är möjligt att ta fram en plan och stöd för hur kommunen kan
medverka till att öka lokal livsmedelsproduktion.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 6 februari 2020 lämnat följande yttrande:
Idag arbetar näringslivsenheten med lokal livsmedelsförsörjning genom
samverkansplattformen LAB190. LAB190 syftar till att skapa ett modellområde för hållbar
utveckling längs väg 190 med fokus på mat, turism och infrastruktur. Processen drivs av
Göteborgs-, Lerums-, Alingsås- och Essunga kommun, samt Göteborgsregionens
kommunalförbund, Västarvet/Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg och
Länsstyrelsen. För närvarande sker flera insatser inom LAB190 i syfte att erbjuda ett mer
aktivt stöd till områdets lantbrukare och livsmedelsproducenter; bland annat att stärka
matturismen, utveckla transportkedjor, identifiera behov och skapa erfarenhetsutbyten. Ett
delprojekt inom LAB190 är SATURN. Inom projektet ska gårdar längs väg 190 kartläggas
under 2020 och nya applicerbara affärsmodeller ska utvecklas. Syftet är att skapa utrymme
för skalning, re-vitalisering och generationsväxling inom de gröna näringarna. En viktig del är
att mobilisera kommunerna i ett gemensamt arbete i denna fråga.
Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen bedriver idag aktivt arbete för ökad
livsmedelsproduktion i hela regionen, vilket även gynnar Alingsås lantbrukare och
livsmedelsproducenter. Länsstyrelsen har antagit Regional handlingsplan för
landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020. Prioriteringarna i
handlingsplanen ska leda till att utveckla regionen, upprätthålla matproduktionen och
förbättra miljön i länet. Länsstyrelsen erbjuder också jordbruksföretagare att söka flera andra
stöd. Till exempel finns stöd för investeringar som förbättrar miljön, för att sköta mark och
djur och för att göra olika åtgärder i och kring vatten.
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Västra Götalandsregionen har antagit ett program för livsmedelsförsörjning och gröna
näringar 2017-2020, där fokus ligger på utveckling av produktionen, kompetensförsörjning
och goda matvanor. En satsning som pågår är Lokalproducerat i Väst, ett resurscentrum för
småskaliga livsmedelsproducenter i Västra Götaland som ger råd, coachar och utvecklar
småskaliga livsmedelsföretag för att skapa tillväxt och sysselsättning i regionen. En annan
satsning är Livsmedelsacceleratorn, en regional satsning i Västra Götaland som förmedlar
kontakt och stöttar samverkan mellan livsmedelsföretag, forskare samt finansiärer och det
övriga innovationssystemet. Ytterligare ett exempel på regional satsning är Agroväst, som
har i uppdrag att bidra till ett mer lönsamt och hållbart lantbruk genom att identifiera behov av
kunskap och utveckling, generera ekonomiska resurser för projekt och aktiviteter samt
fungera som mäklare mellan den gröna näringens företag, forskning och finansiärer.
Kommunledningskontoret bedömer att arbetet inom LAB190 redan är ett pågående arbete
med att aktivt stötta lokal livsmedelsproduktion, att det inom projektet finns en handlingsplan
för detta och att eventuella verksamma utanför LAB190:s traditionella upptagningsområde
kan inkluderas. Tillsammans med det regionala arbete som Länsstyrelsen och Västra
Götalandsregionen bedriver finns ett gott stöd för Alingsås lantbrukare.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
1. Kommunledningskontorets yttrande godkänns.
2. En plan för medverkan till ökad lokal livsmedelsförsörjning tas inte fram.

Utdragsbestyrkande

32

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2020-02-26

§ 46 2019.130 KS

Regler för rådet för mänskliga rättigheter i Alingsås kommun, 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 till rådet för mänskliga rättigheter samt gav uppdrag till
kommunledningskontoret att ta fram regler för rådet. Kommunstyrelsen har den 25 november
2019 § 214 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 20 februari 2020 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit fram regler, enligt beslutet 11 mars 2019 § 53, för rådet
för mänskliga rättigheter i Alingsås kommun. Förslaget för reglerna har varit ute på remiss
hos föreningar/organisationer i Alingsås kommun. Utifrån de synpunkter som inkom i
remissvaren har en slutgiltig version tagits fram tillsammans med de politiska
representanterna.
Efter återremittering den 25 november 2019 §214 till kommunledningskontoret har rådets
sammansättning ändrats till att endast ha representanter i form av ledamöter.
Representantkriterier för att vara med i rådet har konkretiserats.
Rådet består av 15 ledamöter där 4 ledamöter kommer från kommunstyrelsen 11 ledamöter
företrädare för civilsamhället, varav 9 ledamöter är från föreningar/trossamfund och 2
ledamöter är från ungdomsrådet.
Föreningen ska vara registrerad hos Skatteverket och ha ett organisationsnummer.
Trossamfund ska vara registrerade hos kammarkollegiet och ha ett organisationsnummer
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Regler för rådet för mänskliga rättigheter antas.
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§ 47 2019.584 KS

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism, kommunstyrelsen 20202022
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun arbetar förebyggande mot våldsbejakande extremism. Den 14 oktober
2019 §185 antog kommunstyrelsen dokumentet ”Riktlinjer i arbetet mot våldsbejakande
extremism inklusive handlingsplaner från nämnder och bolag”. Vidare beslutade
kommunstyrelsen att samtliga nämnder och bolag ska skicka in sina reviderade
handlingsplaner till kommunledningskontoret senast den 31 januari 2020.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 27 januari 2020 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har under hösten 2019 tagit fram ett förslag på reviderad
handlingsplan för kommunstyrelsen, enligt den mall som bifogats riktlinjerna.
Handlingsplanen innebär att kommunstyrelsen ska skaffa sig en kommunal lägesbild,
samverka med andra aktörer, bedriva förebyggande arbete samt lära om metodutveckling.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Handlingsplanen för kommunstyrelsens arbete mot våldsbejakande extremism 2020-2022
antas.
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§ 48 2020.097 KS

Uppdrag till kommundirektören
Ärendebeskrivning

Vid dagens sammanträde enas kommunstyrelsens arbetsutskott om att ge
kommundirektören i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 9 mars ta fram en
skriftlig redogörelse över hanteringen av inkomna fakturor från Front Advokater.

Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Kommundirektören får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 9 mars ta fram
en skriftlig redogörelse över hanteringen av inkomna fakturor från Front Advokater.
Expedieras till
Kom.dir
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