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Beslutande

Daniel Filipsson (M) (ordförande)
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Karl-Johan Karlsson (C)
Jens Christian Berlin (L)
Boris Jernskiegg (SD)
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Maria Standar (kommundirektör)
Anci Eyoum (kommunsekreterare)
Tomas Freidrichsen (punkt A, enhetschef hemtjänstområde Hemsjö/Tuve,
vård- och omsorgsförvaltningen) §112
Katarina Lövgren (punkt A, färdtjänsthandläggare) §112
Robert Gustafsson (punkt B, MR-strateg, kommunledningskontoret) §112
Anneli Schwartz (punkt C, förvaltningschef kultur- och
utbildningsförvaltningen) §112
Simon Lindau (punkt D, ekonomichef kommunledningskontoret) §112
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Simon Waern (S)
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§ 112
§ 113
§ 114
§ 115
§ 116
§ 117
§ 118
§ 119
§ 120
§ 121
§ 122
§ 123
§ 124

Information och överläggningar
Förändring av egenavgifter vid färdtjänstresor
Komplettering av taxa för handläggning av trafikanordningsplaner och
grävtillstånd vid utnyttjande av kommunal gatumiljö
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige 2021
Avgift för markanvisning
Policy för inköp och upphandling
Svar på motion om att återinföra uppvaktning av SM-vinnare - Pär-Göran
Björkman (S), Birgitta Larsson (S) och Simon Waern (S)
Svar på motion om hälsosamtal för alla kommunens 16-åringar - Josefine
Werner Alm (S), Björn Wallin Salthammer (S) och Simon Waern (S)
Riktlinjer för markanvisning
Svar på granskningsrapport om efterlevnaden av dataskyddsförordningen
Inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer med
psykisk ohälsa, missbruk och beroende
Förslag till förlängning av överenskommelse för samverkan vid in- och
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Remiss från Västra Götalandsregionen - Regional utvecklingsstrategi för
Västra Götaland 2021-2030
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§ 112

Information och överläggningar
A/ Förändring av egenavgifter vid färdtjänstresor
B/ Remiss från Västra Götalandsregionen
- Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Västra Götaland 2021-2030
C/ Svar på motion om hälsosamtal för alla kommunens 16-åringar
D/ SKR skatteprognos augusti
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§ 113 2020.233 KS

Förändring av egenavgifter vid färdtjänstresor
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun ansvarar för att anordna färdtjänst. Den egenavgift som resenärer betalar
för färdtjänstresor baseras på Västtrafiks kollektivtrafiktaxa (baspris). Med anledning av den
nya zonindelningen i regionen upphör Västtrafiks beräkning av kollektivtrafiktaxan, vilket
innebär att kommunen ska besluta om egenavgifter. Vård- och omsorgsnämnden beslutade
den 12 maj 2020, § 32, att föreslå kommunfullmäktige att behålla nuvarande egenavgifter
med tillägg av en årlig indexuppräkning.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 30 juni 2020 lämnat följande yttrande:
Alingsås kommun beslutar om de egenavgifter som tas ut för den färdtjänst som erbjuds av
kommunen. Nuvarande egenavgifter baseras på Västtrafiks kollektivtrafiktaxa (baspris) med
ett påslag om 50 procent. Med anledning av Västtrafiks nya zonstruktur som träder i kraft
november 2020 upphör Västtrafik med beräkningen av kollektivtrafiktaxan. Mot denna
bakgrund ska kommunen besluta om egenavgifterna för färdtjänstresor.
En arbetsgrupp (Framtidsgruppen) har tillsatts med handläggare från kommuner i regionen
samt representanter från Västtrafik. Arbetet har bland annat syftat till att enas om en ny
avgiftsmodell. Till vård- och omsorgsnämnden har två förslag presenterats. Det ena förslaget
är framtaget av arbetsgruppen och det andra förslaget baseras på kommunens befintliga
egenavgifter. Med de två förslagen följer olika effekter som beror på förslagens konstruktion,
vart resenären bor samt resmönster.
Förslag ett är en avståndsbaserad egenavgift som har tagits fram av Framtidsgruppen. Vårdoch omsorgsförvaltningen har tagit fram ett underlag med en beskrivning av avgiftsstrukturen
och en jämförelse mellan de två förslagen baserat på olika resealternativ. Förslaget består
av en startavgift om 50 kronor inom 0-10 km. Vidare tillkommer 3 kronor per kilometer för
den del som överstiger kilometerspannet för startavgiften. Kommunen kan besluta om
procentuellt påslag eller avdrag för både startavgiften och kilometeravgiften. För resor inom
kommunen kan förslag ett leda till både högre och lägre avgifter, beroende på avstånd. Som
exempel blir avgiften högre för en resa mellan Sollebrunn och centrum eftersom den ökar
från 78 kronor med befintlig avgiftsstruktur till 104 kronor med Framtidsgruppens förslag.
Underlaget visar att avgiften även kan bli lägre för längre resor utanför kommunen. Eftersom
egenavgiften för resor utanför kommunen kan bli lägre med förslaget ser vård- och
omsorgsförvaltningen att lägre avgifter för längre resor kan öka kommunens kostnad till
Västtrafik som utförare.
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AU § 113, forts
Förslag två är kommunens befintliga egenavgift för färdtjänst som redovisas i bilaga till
ärendet. För resor inom kommunen är förslag två mer enhetlig för resenärer eftersom det
baseras på resor inom Alingsås tätort eller Alingsås övrigt. Egenavgiften baseras på
kontantpris för en enkelbiljett inom respektive zon med ett påslag om 50 procent. Förslaget
innebär att egenavgifterna kan räknas upp varje år med en indexkorg bestående av fyra
viktade index som beskrivs i bilaga till ärendet. Kommunledningskontoret föreslår att
nuvarande egenavgifter behålls och årligen justeras med en uppräkning genom indexkorgen,
vilket är i linje med vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut.
Med anledning av den nya zonstrukturen har Göteborgsregionen (GR) behandlat frågan
genom det Delregionala kollektivtrafikrådet (DKR). DKR har gett Göteborgsregionens
kollektivtrafiknätverk i uppdrag att ta fram en nulägesbild av reseområde, antal resor, taxa
och servicenivåer samt att utifrån nulägesbilden utreda förutsättningarna för en ökad
harmonisering av färdtjänst i Göteborgsregionen. Kommunledningskontoret har varit i kontakt
med GR och informerats om att arbetet påbörjas under året.
Arbetsutskottet beslutade den 12 augusti 2020, § 100 att låta ärendet utgå.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
1. Förslag om att behålla nuvarande egenavgifter för färdtjänst godkänns.
2. Vård- och omsorgsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta om att höja
egenavgifterna enligt den indexkorg som framgår av nämndens beslut.
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§ 114 2019.799 KS

Komplettering av taxa för handläggning av trafikanordningsplaner och
grävtillstånd vid utnyttjande av kommunal gatumiljö
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 27 maj 2020, § 56, taxa för upplåtelse av offentlig plats samt
taxa för handläggning av trafikanordningsplatser och grävtillstånd. Beslutet att anta taxan
innebar bland annat att punkt D1 och D2 skulle lyftas ur taxa för upplåtelse av offentlig plats
och hanteras tillsammans med ny taxa för handläggning av trafikanordningsplaner och
grävtillstånd. I beslutsunderlaget av taxa för handläggning av trafikanordningsplatser och
grävtillstånd saknades punkt D2; avstängningar.
Kommunfullmäktige behöver därmed anta rätt version av taxa för handläggning av
trafikanordningsplaner och grävtillstånd vid utnyttjande av kommunal gatumiljö.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 augusti 2020 lämnat yttrande samt förslag till
beslut.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Ärendet utgår, listas till kommunstyrelsens sammanträde den 7 september 2020.
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§ 115 2020.261 KS

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen fattar beslut för sina
respektive sammanträdesdagar under året. Kommunfullmäktige fattar beslut om dag och tid
för sina sammanträden.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 augusti 2020 lämnat följande yttrande:
Enligt styrmodellen för Alingsås ska fullmäktige i november månad varje år fastställa en
flerårsstrategi där budget för de kommande åren ingår.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2017, § 217 att införa rambeslut som innebär
att kommunstyrelsen ska fastställa ramförslag för Alingsås kommun i juni.
Kommunfullmäktige
Sammanträde med kommunfullmäktige (KF) hålls följande onsdagar kl 18.00:
Observera att sammanträdet den 3 november, där budgeten ska behandlas,
börjar kl 9.30.
27 januari

8 september

24 februari

29 september

31 mars (årsredovisning)
28 april
26 maj
23 juni

27 oktober (delårsbokslut)
3 november (budget, heldag)
24 november
15 december

Första sammanträdet med kommunfullmäktige år 2022 äger rum onsdagen den 26 januari.
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AU § 115, forts
Kommunstyrelsen
Sammanträde med kommunstyrelsen (KS) hålls följande måndagar, kl 14.00:
8 februari
8 mars (årsredovisning)
12 april
10 maj (ramar + KS våruppföljning)
7 juni (våruppföljning)
21 juni

23 augusti
6 september
27 september (delårsbokslut, KS egna)
18 oktober (delårsbokslut och budget)
8 november
29 november
13 december

Första sammanträdet år 2022 äger rum måndagen den 7 februari.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) hålls varje onsdag kl 9.00 under
veckorna 3-6, 8-13, 15-25 och veckorna 33-43 och 45-50. Inga sammanträden med KSAU
hålls v 7 sportlovsveckan, v 14 påsklovsveckan samt v 44 höstlovsveckan. Ett sammanträde
per månad viks för ärendeberedning.
Regelbundna dialogträffar mellan kommunstyrelsens arbetsutskott, gruppledarna i
kommunfullmäktige och nämndernas-, kommunala bolagens, och räddningstjänstförbundets
presidier sker tre gånger per år:
-måndagen den 15 februari och tisdagen den 16 februari i samband med årsredovisning
-tisdagen den 18 maj i samband med våruppföljning
(observera, gäller ej bolag och räddningstjänstförbund)
-måndagen den 27 september och tisdagen den 28 september, i samband med
delårsbokslut.
Presidieträffar som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt utövas inom ramen för
kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSAU) icke beslutande möten.
Nämndernas/bolagens presidier bjuds in till separata möten med KSAU under året. Avsatta
datum för detta kommer att framgå i separat ärende om tillämpningsanvisningar 2020 inom
ramen för styrmodellen, som behandlas efter kommunfullmäktiges beslut om flerårsstrategi
2021-2023.

Därutöver kan kommunstyrelsens arbetsutskott när som helst, vid behov, kalla en nämnds
eller ett bolags presidium till en träff inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Arbetsutskottets ramberedning sker onsdagen den 14 april och torsdagen den 15 april.
Arbetsutskottets flerårsstrategiberedning sker tisdagen 14 september, onsdagen den 15
september, torsdagen den 16 september och fredagen den 17 september.
Utdragsbestyrkande
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Beslut
AU § 115,forts
Arbetsutskottets beslut:

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott för år 2021 godkänns.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen för år 2021 godkänns.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:

Sammanträdesdagarna för kommunfullmäktige för år 2021 godkänns
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§ 116 2020.230 KS

Avgift för markanvisning
Ärendebeskrivning
Av kommunens riktlinjer för markanvisning, antagna av kommunfullmäktige den 25 april
2018, § 89, framgår det att en skälig avgift ska tas ut i samband med markanvisning.
Tekniska nämnden godkände den 19 oktober 2009, § 91, principer för att bestämma
optionsavgiftens storlek. Som ett komplement och förtydligande till riktlinjer för
markanvisning, har därför ett förslag till avgift för markanvisning tagits fram.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 20 augusti 2020 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:

Då en markanvisning innebär att en byggherre får ensamrätt att under en begränsad tid
förhandla med kommunen om en överlåtelse av ett kommunägt markområde, utgör det en
grund för kommunen att ta ut en avgift för den tid som markanvisningsavtalet fortlöper. I
samband med att riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun uppdateras och revideras,
är det lämpligt att anta en avgiftsprincip för markanvisningar, eftersom att det är svårt att
bedöma avgiften från fall till fall. En beslutad avgift kommer att underlätta för både
handläggaren och byggherren, då det är tydligt hur avgiften bestäms.
Markanvisningsavgiften ska ses som en kompensation från byggherren till kommunen, för att
det markområde som anvisats är låst under en specifik tid och för den specifika byggherren.
Avgiften syftar till att täcka kommunens ingångsvärden och övriga löpande kostnader, som
uppstår under anvisningstiden. Vidare beskrivning av markanvisningsavgiftens innebörd för
kommunens löpande kostnader och ingångsvärden redovisas i bilaga till ärendet.
Avgiftens storlek ska vara baserad på en bedömning av förväntad köpeskilling för den
fastighet som markanvisningen avser. Därefter beräknas markanvisningsavgiften
procentuellt med ett högsta och lägsta värde, där man skiljer på planlagd mark och ej
planlagd mark.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Förslag om avgift för markanvisning i Alingsås kommun antas.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen den 7 september 2020 för beslut.
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§ 117 2020.305 KS

Policy för inköp och upphandling
Ärendebeskrivning
Alingsås kommuns gällande riktlinjer för inköp och upphandling, beslutade av
kommunfullmäktige den 26 februari 2014, § 27, har omarbetats och ersatts av en policy som
anger värderingar och grundprinciper för inköp och upphandling av varor, tjänster och
entreprenader inom Alingsås kommunkoncern. Policyn kompletteras med riktlinjer för inköp
och upphandling som beslutas av kommunstyrelsen.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 11 augusti 2020 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att omarbeta gällande riktlinjer för inköp och
upphandling.
Förslaget innebär att gällande riktlinjer ersätts med en kort och översiktlig policy som ska
kunna stå sig under en längre period utan löpande behov av revidering. Innehållet i policyn
ändrar inte några ställningstaganden som tidigare gällt, utan innehåller enbart
omformuleringar.
Policyn reglerar ansvarsfördelning, samordning och förhållningssätt. Förhållningssätten
innebär bland annat att Alingsås kommunkoncern ska förhålla sig de lagstadgade EUrättsliga principerna, utnyttja de konkurrensmöjligheter som finns, bidra till en etiskt, socialt
och ekonomiskt hållbar utveckling, uppträda på ett affärsetiskt sätt, anlita seriösa
leverantörer och följa gällande avtal. Detaljerad vägledning och stöd för hur policyn ska
tillämpas kommer att anges i kommunstyrelsens riktlinjer för inköp och upphandling.
Förslaget följer den struktur, terminologi och namngivning av styrdokument som anges i
Alingsås kommuns policy för styrande dokument, beslutade av kommunfullmäktige den 26
februari 2020, § 31. Kommunledningskontoret föreslår därmed att policyn antas.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Riktlinjer för inköp och upphandling, beslutade av kommunfullmäktige den 26 februari 2014,
§ 27 upphävs.
Policy för inköp och upphandling antas.
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Beslut
AU § 117, forts
Arbetsutskottets beslut:
Ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för ytterligare beredning. Ärendet listas
till kommunstyrelsen den 7 september 2020.
Expedieras till
Klk-upphandling
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§ 118 2019.528 KS

Svar på motion om att återinföra uppvaktning av SM-vinnare - Pär-Göran
Björkman (S), Birgitta Larsson (S) och Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning
Pär-Göran Björkman (S), Birgitta Larsson (S) och Simon Waern (S) har till
kommunfullmäktige den 4 september 2019, § 155 lämnat en motion om att återinföra
uppvaktning av SM-vinnare. Motionärerna framför bland annat att Alingsås
kommun tidigare under ett antal perioder, har uppvaktat SM-vinnare det har då gällt
personer som tävlat för en alingsåsklubb och alla åldersgrupper.

Motionärerna föreslår att:
Alingsås kommun senast 2020 återupptar tidigare tradition att uppvakta Svenska
mästare (och högre) enligt ovan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 oktober, § 170 att remittera motionen till
kommunledningskontoret för beredning.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 6 april 2020 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:

Dåvarande kultur- och fritidsnämnden beslutade den 25 november 2016, § 68, att återuppta
uppvaktning av vinnare vid större mästerskap och att förvaltningen fick i uppdrag att ta fram
riktlinjer för uppvaktningen. Regelverket anger bland annat följande:

Personen eller laget ska vara medlem i förening med säte i Alingsås kommun och föreningen
ska vara medlem i något av Riksidrottsförbundets medlemsförbund.
Personen eller laget ska ha genomfört en idrottsprestation på SM-, EM-, VM- eller OStävlingar för seniorer med första till tredjeplacering som resultat.
Föreningarna ska själva nominera sina medlemmar till kultur- och fritidsförvaltningen via
kultur- och utbildnings nämndens e-post funktionslåda.
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AU § 118, forts
Nominering ska ske senast den 31 december avseende idrottsprestation under kalenderåret.
Förvaltningen ska vid två tillfällen under året informera allmänheten och föreningarna om
denna möjlighet. Avdelningen ”Anläggning och fritid” handlägger ansökningarna och
ansvarar för att upprätta information till allmänhet och föreningslivet.
Uppvaktning sker genom utdelning av blomma och någon typ av minnesgåva vid någon av
på nämndens sammanträde under januari-mars. Uppvaktningen uppmärksammas också
genom pressmeddelande samt kommuniceras på kommunens hemsida.

Då kultur- och utbildningsnämnden erbjuder uppvaktning av vinnare vid större mästerskap i
enlighet med motionärernas intentioner bedömer kommunledningskontoret att motionen ska
anses besvarad.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Motionen anses besvarad.
Förslag till beslut på sammanträdet
Vid dagens sammanträde enas arbetsutskottet om att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kultur- och utbildningsnämnden att se över riktlinjerna för uppvaktning.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
1. Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kultur- och utbildningsnämnden ser se över riktlinjerna i
syfte att förenkla dess tillämpning, bredda målgruppen och höja uppvaktningens status.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Motionen anses besvarad.
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§ 119 2019.770 KS

Svar på motion om hälsosamtal för alla kommunens 16-åringar - Josefine
Werner Alm (S), Björn Wallin Salthammer (S) och Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning
Josefine Werner Alm (S), Björn Wallin Salthammer (S) och Simon Waern (S) har till
kommunfullmäktige den 11 december 2019, § 257 lämnat en motion om hälsosamtal för alla
kommunens 16-åringar.
Motionärerna föreslår följande:
De 16-åringar som skrivs in i det kommunala aktivitetsansvaret ska få rätt till hälsosamtal
som övriga 16-åringar som går gymnasium i Alingsås kommun.
Kommunfullmäktige beslutade den 11 december 2019, § 257 att lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 januari
2020, § 22 att remittera motionen till kultur- och utbildningsnämnden för beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 24 april 2020 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Kultur- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 18 mars 2020, § 18, med beslutet
att motionen tillstyrks, förutsatt att extra resurser tillkommer uppdraget. Kultur- och
utbildningsnämnden anser att hälsosamtal bör erbjudas till ungdomar inom det kommunala
aktivitetsansvaret om ungdomarna så önskar. För att kunna genomföra hälsosamtal för
denna grupp krävs en utökning av personalresurser motsvarande en skolsköterska om 40
procent, vilket motsvarar en kostnad om 250 tkr per år.
Vid kontakt med kultur- och utbildningsnämnden framgår att det i nuläget är totalt är
124 ungdomar inskrivna i det kommunala aktivitetsansvaret. I nuläget är 88 av de 124
ungdomarna i sysselsättning och behöver inget aktivt stöd från förvaltningen, men följs upp i
täta intervaller eftersom de snabbt kan förlora sin sysselsättning. Förvaltningen arbetar mer
aktivt med 36 ungdomar.
De åtgärder som kultur- och utbildningsförvaltningen vidtar inom ramen för kommunens
aktivitetsansvar är att löpande identifiera, hålla sig informerad om samt kontakta de
ungdomar som tillhör målgruppen. De ungdomar som är inskrivna i kommunens
aktivitetsansvar erbjuds lämpliga åtgärder utifrån ungdomens behov. Åtgärderna ska i första
hand syfta till att ungdomen återtar eller påbörjar studier på gymnasial nivå. Förvaltningen
arbetar också förebyggande med trygga övergångar från årskurs 9 till gymnasiet.
Kommunledningskontoret ser positivt på motionärernas intentioner, men gör bedömningen
att extra medel inte kan tillföras kultur- och utbildningsnämnden för utökning av
personalresurs i nuläget. Kommunledningskontoret föreslår därmed att motionen ska avslås.
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AU § 119, forts
Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
Förslag till beslut på sammanträdet
Simon Waern (S) föreslår följande förslag till beslut:
1. Motionen bifalls.
2. Finansiering av eventuell utökning av personalresurs skall hanteras inom kultur- och
utbildningsnämndens fastställda budgetram.
Björn Wallin Salthammer (S), Anita Hedén Unosson (S), Daniel Filipsson (M) och Karl-Johan
Karlsson (C) föreslår att Simon Waerns ändringsförslag bifalls.
Boris Jernskiegg (SD) föreslår att kommunledningskontorets förslag till beslut bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Simon Waerns m fl ändringsförslag om bifall av motionen mot Boris
Jernskieggs förslag om bifall till kommunledningskontorets förslag och finner att
arbetsutskottet beslutar att bifalla Simon Waerns förslag att bifalla motionen.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
1. Motionen bifalls.
2. Finansiering av eventuell utökning av personalresurs skall hanteras inom kultur- och
utbildningsnämndens fastställda budgetram.
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§ 120 2019.503 KS

Riktlinjer för markanvisning
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 25 april 2018, § 89, Riktlinjer för Markanvisning i Alingsås
kommun. Efter Förslag till kommunstyrelsen - Direktdemokratiska inslag i stadsplaneringen,
Simon Waern (S), beslutade kommunstyrelsen den 13 maj 2019 § 96, att ge
kommunledningskontoret i uppdrag att komplettera riktlinjerna för markanvisning med
möjligheten, att när det anses befogat, använda olika former av medborgardialog i samband
med markanvisningar.
Ärendet Komplettering av riktlinjer för markanvisning har varit uppe för beslut tidigare, men
återremitterades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 oktober 2019, § 157, för
ytterligare beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 20 augusti 2020 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:

Riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun har kompletterats med möjligheten att
använda medborgardialog i samband med markanvisningar och ett tydliggörande av tidsram
för markanvisning. Vidare har ett helhetsgrepp avseende revideringar och förtydliganden av
dokumentet genomförts. Anledningen till att riktlinjerna har genomgått en större förändring,
är för att de tidigare riktlinjerna har varit svåra att följa i praktiken.
Genom att använda medborgardialog i samband med markanvisning ges möjligheten att låta
kommunens invånare vara medskapande i samhällsplaneringen. Det innebär dock inte att
inkomna synpunkter i samband med medborgardialog medför någon garanti för att de
kommer beaktas vid kommande detaljplaneläggning, utan synpunkterna används som
underlag i kommande process. Riktlinjerna har kompletterats med möjligheten att använda
medborgardialog i samband med markanvisningar, vilket anges i punkt 5.4 i Förslag till
Riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun.
I de nuvarande riktlinjerna för markanvisning, vilka antogs av kommunfullmäktige den 25
april 2018, § 89, finns det angivna villkor om att markanvisningsavtal normalt tidsbegränsas
till högst två år. I Förslag till Riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun kompletteras
detta villkor med att tidsbegränsningen skiljer sig mellan planlagd mark och ej planlagd mark.
I de fall markanvisning sker för mark som inte är planlagd för ändamålet, gäller fortfarande
tidsbegränsningen om högst två år. Gällande markanvisningsavtal för mark som är planlagd
för ändamålet tidsbegränsas avtalstiden till högst sex månader. Anledningen till
förtydligandet i riktlinjernas villkor, är att planlagd mark anses färdig att nyttjas för sitt
ändamål. Således får vald exploatör kortare tid för markanvisning när marken redan är
planlagd.
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AU § 120, forts
Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Förslag om Riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun antas.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Nuvarande Riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun upphävs.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen den 7 september 2020 för beslut.
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§ 121 2020.311 KS

Svar på granskningsrapport om efterlevnaden av
dataskyddsförordningen
Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Alingsås kommun har KPMG genomfört en
granskning av efterlevnaden av dataskyddsförordningen. Syftet med granskningen har varit
att bedöma kommunens övergripande rutiner för efterlevnaden av dataskyddsförordningen.
KPMG:s sammanfattande slutsats är att det finns utvecklingsområden och brister vad avser
arbetet med och efterlevnaden av dataskyddsförordningen. Sammanfattningsvis har
kommunrevisionen identifierat följande förbättringsområden:
Det finns en kunskapsbrist om personuppgiftsincidenter och dokumentation av
personuppgiftsincidenter är bristfällig. Kommunrevisionen efterlyser en kunskapsökning kring
hantering, dokumentation och risk- och konsekvensbedömning av personuppgiftsincidenter.
Vad gäller dokumentation önskar kommunrevisionen att ett omtag görs genom en ökad
central styrning vad gäller övergripande styrdokument och tydligare mallar.
Kommunrevisionen rekommenderar att kommunstyrelsens ledamöter årligen får ta del av
statistik gällande inträffade personuppgiftsincidenter.
Det finns en kunskapsbrist om registerförteckningar och väsentliga brister i
registerförteckningarna. Kommunrevisionen bedömer att det finns ett tydligt behov av
utbildningsinsatser om registerförteckningar och hur de fylls i korrekt. Vad avser de
väsentliga bristerna i registerförteckningarna anser kommunrevisionen att ett omtag behövs
med en översyn av befintlig struktur och en revidering av nuvarande mall. Vidare behöver
registerförteckningarna uppdateras kontinuerligt.
Den nuvarande hanteringen av den gemensamma filytan G:, där personuppgifter lagras
ostrukturerat och dit många anställda har tillgång, strider mot gällande lagstiftning. Det finns
även lokala lagringsutrymmen, där personuppgifter kan ha lagrats. Kommunrevisionen
rekommenderar att både den gemensamma filytan och lokala lagringsutrymmen ses över.
Kommunrevisionen rekommenderar att dataskyddsombudet bör genomföra dokumenterade
granskningsinsatser och bedömer att dagens upplägg med kombinerad tjänst som
digitaliseringsansvarig och dataskyddsombud inte är optimal.
Det saknas en rutin för rättelse och radering av personuppgifter. Kommunrevisionen föreslår
att kommunstyrelsen upprättar en sådan.
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AU § 121, forts
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 17 augusti 2020 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit del av rapporten och delar i huvudsak de slutsatser som
framkommer i rapporten.
Alingsås kommun har under tiden som granskningen skedde tecknat ett avtal med
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) om att köpa in dataskyddsombudsrollen som
tjänst. Dataskyddsombud tillträder den 1 september 2020. Kommunledningskontoret kommer
snarast att föra en dialog med dataskyddsombud om vilken typ av dokumentation som bör
föras samt hur tillgängliga mallar ska utformas, och hur arbetet med efterlevnaden av
dataskyddsförordningen i sin helhet kommer att bedrivas. Åtgärden att köpa in en renodlad
tjänst som dataskyddsombud bedöms svara till ett antal av de rekommendationer som
kommunrevisionen ger. Då nytt dataskyddsombud ännu inte har tillträtt lämnas inga precisa
åtgärder kring de åtgärder som rör dataskyddsombud.
De styrdokument som Alingsås kommun antagit kring dataskyddsförordningen är Policy för
behandling av personuppgifter, rutin för utlämnande av registerutdrag och rutin för hantering
av personuppgiftsincident. Dessa styrdokument anser kommunledningskontoret är tillräckliga
i nuläget, efter komplettering av en Rutin för rättelse och radering av personuppgift.
Kommunledningskontoret delar dock rekommendationen att fler mallar bör skapas och att de
som finns bör uppdateras.
En så kallad nanoutbildning (en kortare elektronisk utbildning som skickas veckovis via epost) skickades ut till samtliga anställda under våren 2018, något anpassad efter vilken roll
de anställda hade. Enligt kansli- och juridikenhetens utbildningsplan för 2021-2022 kommer
nanoutbildningen skickas ut igen till samtliga anställda under våren 2021.
Vad gäller övriga förbättringsområden identifierade av kommunrevisionen föreslår
kommunledningskontoret bilagd handlingsplan.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
1. Kommunstyrelsen antar kommunledningskontoret yttrande som sitt eget.
2. Handlingsplan för efterlevnad av dataskyddsförordningen godkänns.
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§ 122 2020.246 KS

Inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer med
psykisk ohälsa, missbruk och beroende
Ärendebeskrivning
Representanter från Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen har tagit
fram Inriktningsdokument Organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa,
missbruk och beroende, som riktar sig till ledningsfunktioner inom region och kommuner i
Västra Götaland.
Dokumentet ska underlätta utveckling och kvalitetssäkring för integrerat arbete mellan Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen, då den enskilde individen har behov av
samtidiga insatser från de två huvudmännen. Integrerat arbete behöver organiseras för att
hållbarhet ska kunna säkras. Inriktningsdokumentet belyser struktur och innehåll som
behöver beaktas;
• Avtal/överenskommelse gällande uppdrag
• Organisation
• Verksamhetens innehåll
• Uppföljning och utvärdering
Utvecklingsbehov noteras inom området för organiserat integrerat arbete som ges på flera
platser i länet under samma namn, t ex Mini-Maria. Länsgemensam samordning behövs för
att säkra utveckling av jämlik vård och stöd.
Göteborgsregionen (GR) rekommenderar sina medlemskommuner att ställa sig bakom
inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete mellan Västra Götalands kommuner
och Västra Götalandsregionen för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 augusti 2020 lämnat följande yttrande:

Inom ramen för den länsgemensamma handlingsplanen psykisk hälsa 2018–2020 har
förslag till gemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer med
psykisk ohälsa, missbruk och beroende tagits fram av representanter från Västra
Götalandsregionen och västsvenska kommunalförbundets samorganisation, VästKom.
Dokumentet riktar sig till ledningsfunktioner inom VGR och kommuner i Västra Götaland med
syfte att underlätta utveckling och kvalitetssäkring för organiserat integrerat arbete då den
enskilde individen har behov av samtidiga insatser från de båda huvudmännen. Dokumentet
skall vara ett stöd vid uppbyggnad eller utveckling av avtalsbunden samverkan mellan
parterna.
Västkoms styrelse ställde sig 24 mars 2020 bakom förslaget till inriktningsdokument för
organiserat integrerat arbete mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende.
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AU § 122, forts
Västkoms styrelse och GR rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera
kommunerna att ta beslut om att anta inriktningsdokumentet. Ledningspersoner inom
socialtjänsten i Alingsås kommun ställer sig positiva till inriktningsdokumentet.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunstyrelsen ställer sig bakom inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete
mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen för personer med psykisk
ohälsa, missbruk och beroende, i enlighet med förslaget på inriktningsdokument.
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§ 123 2020.245 KS

Förslag till förlängning av överenskommelse för samverkan vid in- och
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Ärendebeskrivning
Samverkan vid utskrivning är en ny ansats för att stärka den enskildes rätt till en trygg och
effektiv utskrivning, och stärka samordningen mellan huvudmän och verksamheter. Arbetet
ska vara tillitsskapande och utgå ifrån den enskildes behov.
Västra Götalandsregionen och länets kommuner är överens om att enskilda personer som
inte längre har behov av slutenvårdens resurser omgående ska kunna skrivas ut därifrån, på
ett tryggt och säkert sätt. Antalet dagar som enskilda är kvar inom slutenvården efter att de
bedömts som utskrivningsklarar ska minska, tillsammans med undvikbar slutenvård och
oplanerade återinläggningar.
Parterna är också överens om att det genomsnittsvärde som styr om och när kommunens
betalansvar infaller successivt ska sänkas i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen och
länets kommuner är överens om målsättningen att betalningsansvaret ska regleras lika för
somatisk och psykiatrisk vård.
Överenskommelsen gäller från och med 2018-09-25 till och med 2020-11-30. Inför
ställningstagande om ny överenskommelse, efter 2020-11-30, ska överenskommelsen under
2020 utvärderas i sin helhet, både vad gäller reglering av betalansvaret och in- och
utskrivningsprocess. Uppföljning och utvärdering ska vara underlag för dialog om eventuella
förändringar. Mellan 2018-09-25 t om 2020-03-31 har en successiv nedtrappning av
betalningsansvarsdagar skett inom psykiatrin. Den 1 april 2020 gäller samma
överenskommelse inom psykiatrin som inom somatiken. För att utvärdera
överenskommelsen i sin helhet finns därför behov att förlänga den för att få tid att utvärdera
eventuella konsekvenser framförallt inom psykiatrin.
VästKoms styrelse ställer sig bakom att förlänga Överenskommelsen mellan Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård till och med den 31 december 2021 och rekommenderar
kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta beslut om förlängning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 augusti 2020 lämnat följande yttrande:
En gemensam överenskommelse för samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård är en framgångsfaktor. God synkronisering inom den offentliga sektorn
kännetecknas av helhetssyn, kontinuitet, samverkan och ett hälsofrämjande förhållningssätt
som syftar till att stärka individens hälsa och reducera framtida vård- och omsorgsbehov.
Kommunledningskontoret anser att denna överenskommelse ligger i linje med kommunens
pågående samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i enlighet med
förslaget och därmed bör förlängas enligt förslaget .
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Beslut
AU § 123, forts
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till förlängning av överenskommelse mellan
Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i enlighet med förslaget.
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§ 124 2020.209 KS

Remiss från Västra Götalandsregionen - Regional utvecklingsstrategi för
Västra Götaland 2021-2030
Ärendebeskrivning
Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma
regionala utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Det förslag på strategi som går ut på remiss
ska, från och med 2021, ersätta den befintliga regionala utvecklingsstrategin Västra
Götaland 2020. Strategin innehåller mål och prioriteringar för det gemensamma regionala
utvecklingsarbetet i Västra Götaland fram till 2030. Västra Götalandsregionen vill ha svar
senast 30 september 2020.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 augusti 2020 lämnat yttrande samt förslag till
beslut.

Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Ärendet återremitteras för ytterligare beredning. Ärendet listas till kommunstyrelsens
sammanträde den 21 september 2020.

Expedieras till
Klk-MR-strateg
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