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§ 170 2020.471 KS

Partistöd 2021
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 2014, § 70 om regler för partistöd. Enligt reglerna
skall kommunfullmäktige senast i december besluta om utbetalning för nästa kalenderår.
Utbetalning sker i januari. Partistödet beräknas enligt följande modell:
-Avstämningstidpunkt 15 oktober föregående år
-Beräkningsgrund Prisbasbelopp föregående år
-Grundstöd per parti 1 prisbasbelopp
-Partistöd per mandat 25% av prisbasbeloppet + 10 000 kr
-Utbildningsstöd per mandat 5% av prisbasbeloppet

Parti skall uppfylla följande tre kriterier för att ha rätt till partistöd:
-Minst ett mandat i kommunfullmäktige
-Minst en vald ledamot är fastställd av Länsstyrelsen
-Partiet är en juridisk person
Parti har endast rätt till stöd för de mandat där det finns en vald ledamot fastställd vid
avstämningstidpunkten.
Ett parti måste ha lämnat in föregående års redovisning och granskningsrapport för att
fullmäktige skall bevilja partistöd för det kommande kalenderåret.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 oktober 2020 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Samtliga partier har lämnat in redovisning och granskningsrapport för 2019.
Vid avstämningstidpunkten den 15 oktober hade samtliga mandat en vald ledamot fastställd
enligt följande:
Centerpartiet 6
Kristdemokraterna 4
Liberalerna 6
Miljöpartiet 3
Moderaterna 8
Socialdemokraterna 14
Sverigedemokraterna 6
Vänsterpartiet 4
Utdragsbestyrkande
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AU § 170, forts
Kommunledningskontoret har beräknat partistöd i enlighet med Regler för partistöd i Alingsås
kommun.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.Partistöd för 2021 utbetalas enligt Regler för partistöd i Alingsås kommun:
Centerpartiet 192 440 kr
Kristdemokraterna 144 060 kr
Liberalerna 192 440 kr
Miljöpartiet 119 870 kr
Moderaterna 240 820 kr
Socialdemokraterna 385 960 kr
Sverigedemokraterna 192 440 kr
Vänsterpartiet 144 060 kr
2.Partierna ska lämna redovisning och granskningsrapport avseende partistöd 2020 till
kommunfullmäktige senast den 30 juni 2022 i enlighet med Regler för partistöd i Alingsås
kommun.
Förslag till beslut på sammanträdet
Boris Jernskiegg (SD) föreslår i första hand avslag på att betala ut partistöd 2021.
Boris Jernskiegg (SD) föreslår om avslagsyrkandet ej bifalles, att partistödet för 2021
minskas med hälften.
Simon Waern (S) och Daniel Filipsson (M) föreslår följande tillägg i förslag till beslut:
Reglerna för partistöd ska ses över i samband med den parlamentariska översynen inför
mandatperioden 2023-2026.
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AU § 170, forts
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag mot Boris Jernskieggs avslagsförslag
och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla kommunledningskontorets förslag.
Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag mot Boris Jernskieggs ändringsförslag
att partistöd 2021 halveras och finner att arbetsutskottet beslutar att avslå ändringsförslaget.
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla Simon Waern och Daniel Filipssons
tilläggsförslag.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
1.Partistöd för 2021 utbetalas enligt Regler för partistöd i Alingsås kommun:
Centerpartiet 192 440 kr
Kristdemokraterna 144 060 kr
Liberalerna 192 440 kr
Miljöpartiet 119 870 kr
Moderaterna 240 820 kr
Socialdemokraterna 385 960 kr
Sverigedemokraterna 192 440 kr
Vänsterpartiet 144 060 kr
2.Partierna ska lämna redovisning och granskningsrapport avseende partistöd 2020 till
kommunfullmäktige senast den 30 juni 2022 i enlighet med Regler för partistöd i Alingsås
kommun.
3. Reglerna för partistöd ska ses över i samband med den parlamentariska översynen inför
mandatperioden 2023-2026.
Reservation
Boris Jernskiegg (SD) reserverar sig till förmån för egna förslag.
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§ 171 2020.488 KS

Budget 2021 och ramar 2022 - 2023 för Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund
Ärendebeskrivning
Direktionen i Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund beslutade vid sitt sammanträde
den 9 oktober 2020, §14, om förslag till budget 2021 och ramar 2022-2023 för förbundet.
Förbundet har vid framtagande av budget och ramar utgått från 100 procent av prisindex för
kommunal verksamhet (PKV). Detta motsvarar vid tidpunkten en uppräkning om 1,8 % år
2021, 2,0 % år 2022 samt 2,1 % år 2023.
År 2023 ökas ramen med ytterligare 4 234 tkr avseende hyreshöjning för ny
räddningsstation.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 28 oktober 2020 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit del av direktionens beslut och gör följande bedömning.
Förbundet har beräknat det totala medlemsbidraget för båda medlemskommunerna.
Därefter har fördelning gjorts utifrån invånarantal per den 31 december 2019. Alingsås
kommuns andel uppgår till 77,81 %. Alingsås kommuns del av medlemsbidraget uppgår till
44 835 tkr år 2021, 45 732 tkr år 2022 samt 49 987 tkr år 2023.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Budget 2021 samt ramar 2022-2023 för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
godkänns.
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§ 172 2019.768 KS

Svar på motion om klimatbudget för Alingsås kommun - Anna Hansson
(MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) har till kommunfullmäktige den 11 december 2019, § 258 lämnat en
motion om att Alingsås kommun ska ta fram en klimatbudget.
Kommunfullmäktige beslutade den 11 december 2019, § 258 att lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 januari
2020, § 20 att lämna motionen till kommunledningskontoret för beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 5 november 2020 lämnat följande yttrande:
En klimatbudget, vanligen kallat koldioxidbudget, är ett verktyg som synliggör återstående
utsläppsutrymme för att undvika en viss nivå av global uppvärmning. Koldioxidbudget kan
liknas vid en ekonomisk budget där finns det en total mängd att hushålla med över en
angiven tidsperiod. Koldioxidbudgeten konkretiserar därefter i vilken takt en aktör behöver
minska sina koldioxidutsläpp genom att beräkna en årlig utsläppsminskning. En
koldioxidbudget kan antingen baseras på geografiskt avgränsade utsläpp eller på
konsumtionsbaserade utsläpp, det vill säga alla utsläpp som invånare och samhället
tillsammans ger upphov till oavsett var i världen utsläppen sker.
Frågan om koldioxidbudgetar är komplex eftersom det finns olika sätt att göra beräkningar.
Oavsett beräkningsmetod behövs en del uppskattningar och antaganden eftersom det i
dagsläget inte finns tillräcklig statistik och fakta. Siffrorna i en koldioxidbudget kan således
inte förväntas vara exakta utan istället ska storleksordning och trend ses som vägledande för
takten i åtgärdsarbete.
Västra Götalandsregionen (VGR) har nyligen tagit fram en koldioxidbudget för länet som
främst är baserad på geografiskt avgränsade utsläpp. VGR:s koldioxidbudget siktar på att
uppfylla Parisavtalet och målet om maximalt två graders uppvärmning och visar på att
regionen måste minska utsläppen med en takt om 16 procent årligen fram till år 2040.
Modellen kan på ett förenklat sätt tillämpas på regionens kommuner och baseras då på
geografiskt avgränsade utsläpp med data från RUS (Nationella emissionsdatabasen).
Modellen har tillämpats på Alingsås kommun, se bilaga. Utsläppen av koldioxid i Alingsås
behöver enligt denna modell minska med 16 procent per år under perioden 2020-2040 vilket
är en enorm utmaning. Borås Stad har gått ett steg längre och tagit fram en koldioxidbudget
som även omfattar utsläpp från konsumtion. Resultatet är liknande VGR:s, och visar
minskningen av utsläppen behöver ske med en takt om cirka 15-20 procent per år.
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AU § 172, forts
Kommunledningskontoret bedömer att den redan framtagna koldioxidbudgeten är tillräcklig
som vägledning för minskningstakten och att det är viktigt att använda befintliga resurser till
att genomföra konkreta åtgärder. Kommunfullmäktige antog den 27 november 2019, § 220
kommunens budget 2020-2022. Enligt budgeten ska det tas fram en handlingsplan med
klimatåtgärder. För att kunna ta fram sådan handlingsplan krävs ett grundligt
nulägesanalysarbete där de mest klimatpåverkande aktiviteterna identifieras för att sedan
kopplas till åtgärder. Att ta fram en omfattande koldioxidbudget är tidskrävande och i
dagsläget skulle framtagandet innebära att handlingsplans- och åtgärdsarbetet skjuts
ytterligare något år framåt i tiden. Fokus läggs därför lämpligtvis på att ta fram en
handlingsplan, där den koldioxidbudget som redan finns framtagen kan utgöra en viktig del
av dokumentet.
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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§ 173 2020.306 KS

Riktlinjer för inköp och upphandling
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2020, § 115, att anta policy för inköp och
upphandling som anger värderingar och grundprinciper för inköp och upphandling av varor,
tjänster och entreprenader inom Alingsås kommunkoncern. Policyn ska kompletteras med
riktlinjer för inköp och upphandling som beslutas av kommunstyrelsen. Syftet med riktlinjerna
är att ge detaljerad vägledning och stöd för hur policyn ska tillämpas.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 27 oktober 2020 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att ta fram förslag till riktlinjer för inköp och
upphandling.
Riktlinjerna reglerar i huvudsak följande:
-Hur kommunkoncernens inköps- och upphandlingsorganisation i stora drag ska se ut.
-Ansvarsfördelning vid genomförande av verksamhetsspecifika upphandlingar,
förvaltnings- och koncernövergripande upphandlingar och direktupphandlingar samt vid
beställningar
från upphandlade ramavtal.
-Hur och när direktupphandling får genomföras.
-Hur kommunen kan bidra till en hållbar utveckling vid upphandlingar genom miljökrav och
krav på arbetsvillkor, tillgänglighet och sysselsättningsmöjligheter.
-Hur intern referenstagning får ske vid upphandling för att undvika jävssituationer.
Kommunledningskontoret föreslår att riktlinjerna antas.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Riktlinjer för inköp och upphandling antas.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Riktlinjer för direktupphandling, beslutade av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, § 44,
upphävs.
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§ 174 2020.073 KS

Redovisning av obesvarade förslag till kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen fattade den 14 september 2015, § 157 beslut om utveckling av
kommunstyrelsens arbetsformer och arbetssätt. Kommunstyrelsen beslutade bland annat att
varje kommunstyrelseledamot har rätt att väcka ett ärende i kommunstyrelsen, samt att varje
ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott har rätt att väcka ärende i arbetsutskottet.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2018, § 147 att uppföljning av lämnade
förslag ska ske två gånger per år till kommunstyrelsens sammanträden i maj och november.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 29 oktober 2020 lämnat följande yttrande:
Vid kommunstyrelsen sammanträde den 11 maj 2020, § 76 lämnades en redovisning över ej
besvarade förslag till kommunstyrelsen. Det var då ett förslag som var obesvarat. Det
förslaget är fortfarande obesvarat.
Simon Waern (S), Anita Hedén Unosson (S), Björn Wallin Salthammer (S) och Pär-Göran
Björkman (S) lämnade förslag till kommunstyrelsen den 9 mars 2020 att omstarta projektet
Stadsförnyelse Noltorp. Förslaget bedöms vara klart för behandling av kommunstyrelsens
arbetsutskott i december 2020.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Redovisning av obesvarade förslag till kommunstyrelsen godkänns.
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§ 175 2020.390 KS

Samråd, ändring av detaljplan 170 för Alingsås, Nolhaga Reningsverk
Ärendebeskrivning
Jävsutskottet beslutade den 9 september 2020, § 3 att låta ändring av detaljplan 170 för
Alingsås, Nolhaga reningsverk gå ut på samråd och sedan granskning enligt plan-och
bygglagen 5 kap 11-15 §§ och 5 kap 17-25 §§.
Syftet med planändringen är att möjliggöra en långsiktig utveckling av Alingsås kommuns
avloppsreningsverk.
Kommunledningskontoret är genom tillväxtavdelningen, representerade i den plangrupp som
utarbetat detaljplaneförslaget.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 5 november 2020 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret ställer sig positiv till föreslagen planändring. Den ändamålsenliga
prövningen av markanvändningen är sedan tidigare genomförd i enlighet med gällande
detaljplan, detaljplan för Alingsås Nolhaga park.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har under 2019 genomfört en översyn
av områden med betydande översvämningsrisk i Sverige. Arbetet har gjorts enligt
översvämningsdirektivet, genom förordningen om översvämningsrisker (2009:956). Alingsås
har studerats utifrån översvämningsrisken i Säveån.
Bebyggelse med samhällsviktig verksamhet bör planläggas så att den årliga sannolikheten
för att bebyggelse tar skada vid översvämning är mindre än 1/100. Enligt 4 kap. 12 § i PBL
ges kommuner möjlighet att i detaljplan bestämma krav på skyddsåtgärder för att motverka
översvämning.

Kommunledningskontoret framhåller vikten av att detaljplanen anpassas så att byggnader
uppförs med grundkonstruktion som är vattentät upp till minst +61,0 meter eller att risken för
översvämning utreds vidare i planarbetet.

Kommunledningskontoret betonar även vikten av att anpassa den gestaltningsmässiga
utformningen av nya byggnader till Nolhaga Parks kulturmiljö.

Utdragsbestyrkande
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Beslut
AU § 175, forts
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:

Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens egna.
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§ 176 2020.145 KS

Utmaning av Alingsås kommuns arbetsmarknadsenhet
Ärendebeskrivning
Göteborgs kyrkliga stadsmission Bistånd & Entreprenad AB, nedan kallad Stadsmissionen,
har i skrivelse den 27 februari 2020 utmanat Alingsås kommun gällande driften av
arbetsmarknadsenhetens verksamhet. Stadsmissionen anger att de har förutsättningar att
bedriva en bättre verksamhet såväl kostnads- som kvalitetsmässigt.
Utmaningen remitterades till kultur- och utbildningsnämnden den 12 mars 2020.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 oktober 2020 lämnat följande yttrande:
Kultur- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 22 september 2020, § 65.
Av nämndens yttrande framgår i huvudsak följande:
Arbetsmarknadsenheten är idag organiserad under avdelningen för integration och
arbetsmarknad. Arbetsmarknadsenheten är en utförarverksamhet som har nära anknytning
till socialnämndens och arbetsförmedlingens myndighetsutövning. Arbetet bedrivs i egen
regi. Personalen vid arbetsmarknadsenheten är högutbildad med stor kompetens inom
området.
Möjliga risker med en upphandlad aktör:
·
personalresurser skulle behöva reduceras
·
svårigheter att kvalitetssäkra upphandlad tjänst
·
försvårar arbetet med kommunens egna kompetensförsörjning och bristyrken
·
arbetsmarknadsenhetens bredd, kunskap och lokala förankring riskerar att gå förlorad
·
upparbetade nätverk och samarbeten riskerar att försvåras
och skapa en mer splittrad verksamhet

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Utmaningen från Stadsmissionen avslås.

Utdragsbestyrkande

15

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2020-11-11

§ 177 2020.474 KS

Verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete och social hållbarhet 2021
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan och budget 2021 för
arbetet med folkhälsa och social hållbarhet.
Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Alingsås kommun gäller för
perioden 2020-2024, i enlighet med den ska en verksamhetsplan med budget tas fram
årligen. Senast den 1 december ska verksamhetsplanen skickas till kontaktperson på
avdelning folkhälsa inom Västra Götalandsregionen.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 5 november 2020 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan och budget för 2021
för lokalt folkhälsoarbete och social hållbarhet. Inriktningen i planen har överlagts med
kommunledningen och vid presidiedialogen mellan Alingsås kommun och Hälso- och
sjukvårdsnämnden Västra (HSNV).

De gemensamma folkhälsoinsatserna i verksamhetsplanen 2021 berör framförallt de
prioriterade områdena:
-Social inkludering
-Fullföljda studier
-Psykisk hälsa
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Plan och budget 2021 för folkhälsoarbetet godkänns.
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§ 178 2020.493 KS

Handlingsplan för suicidprevention 2020–2025, Göteborgsregionens
förbundsstyrelse
Ärendebeskrivning
Inom ramen för det länsgemensamma arbetet för psykisk hälsa 2018–2020 ska en
länsgemensam handlingsplan för suicidprevention tas fram. Det finns nu ett förslag till
länsgemensam handlingsplan för suicidprevention och Göteborgsregionens kommunförbund
har ställt sig bakom Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 och föreslår att
medlemskommunerna ska anta Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025.
Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska antalet suicid och
suicidförsök i Västra Götaland. Planen ska utgöra en grund för kommunernas och regionens
gemensamma suicidpreventiva arbete där även andra aktörer kan inkluderas.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 5 november 2020 lämnat följande yttrande:
Styrgrupp för psykisk hälsa tog under 2017 fram en uppdragshandling och tillsatte en
partsgemensam arbetsgrupp med uppdrag att ta fram en handlingsplan, under 2019
skickade det politiska samrådsorganet SRO förslag till handlingsplan på remiss. Det inkom
remissvar från 33 kommuner och 14 nämnder och styrelser i VGR samt tre
brukarorganisationer. Nästa steg är att Handlingsplan för suicidprevention ska antas av
VGR, kommunförbund och kommuner.
Antalet suicid i Västra Götaland ska minska med 40 procent till år 2025. Detta mål är ett
delmål i arbetet med nollvisionen. Den nationella visionen för suicidprevention innebär att
”ingen människa ska behöva hamna i en sådan utsatt situation att suicid ses som den enda
utvägen”. För att detta mål ska kunna nås krävs insatser på såväl individ- som på
befolkningsnivå nationellt, regionalt och lokalt.
Att förebygga suicid är inte bara ett sätt att ge hjälp i livsfarliga situationer utan innebär även
ett långsiktigt arbete för att få ner antalet suicid och suicidförsök. Det kan handla om att tidigt
observera varningssignaler, identifiera, remittera, ge stöd till individer och grupper i särskilt
utsatta situationer samt att utbilda personal. Varje liv som kan räddas är en framgång. Därför
är det viktigt att förebygga suicid till skydd för livet. Detta ligger helt i linje med målet i
”Verksamhetsplan för folkhälsa och socialhållbarhet 2021”, som lyfter fram psykisk ohälsa
som ett prioriterat mål.
Kommunledningskontorets förslag är med bakgrund av detta och av rekommendationerna till
medlemskommunerna att kommunstyrelsen ska besluta att anta Handlingsplan för
suicidprevention 2020–2025.
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Beslut
AU § 178, forts
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 antas.
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§ 179 2020.393 KS

Ansökan från Alingsås Vattenskidklubb om investeringsbidrag
Ärendebeskrivning
Alingsås vattenskidklubb har inkommit med en ansökan om investeringsbidrag för inköp av
en ny vattenskidbåt. Det önskade bidraget om ca 380 tkr motsvarar 50 procent av det totala
inköpsvärdet.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 27 oktober 2020 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Enligt antagna riktlinjer för investeringsbidrag framgår att investeringsstöd kan sökas för
nybyggnad, tillbyggnad och renovering av anläggning och till verksamhetsmaterial med
större inköpsvärde. Bidraget syftar till att ge en grundtrygghet för verksamhet i den
anläggning föreningen hyr eller äger. Anläggningen ska vara belägen i Alingsås kommun.
Kommunens insats i förhållande till den totala investeringen bör inte överstiga 50 procent.
I kommunens budget 2020-2022 framgår att kommunen ska skapa goda förutsättningar för
föreningar att verka inom idrotts- och fritidsområdet. Kommunen ska även medverka till att
idrottsanläggningar kommer till och ge bra stöd till idrott och föreningsliv.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att ett beviljande av inkommen ansökan ligger i
linje med viljeinriktningen i kommunens budget 2020-2022.
Kommunledningskontoret bedömer att Alingsås vattenskidförbund bör tilldelas ett
investeringsbidrag om maximalt 380 tkr.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Alingsås vattenskidförbund beviljas ett investeringsbidrag om maximalt 380 tkr.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Ärendet återremitteras för ytterligare beredning.
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§ 180 2020.364 KS

Ansökan om bidrag till renovering av Gendalens bygdegård
Ärendebeskrivning
Gendalens bygdegårdsförening har inkommit med en ansökan om investeringsbidrag för
renovering av Gendalens bygdegård. Föreningens kostnadsberäkning för renoveringen
uppgår till 278 tkr och ansökan uppgår till 150 tkr, vilket motsvarar 54 procent av de
beräknade kostnaderna.
Föreningen beskriver att bygdegården är en samlingsplats för bygden och används för olika
typer av sammankomster och aktiviteter.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 30 oktober 2020 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Ansökan har behandlats enligt riktlinjer för investeringsbidrag. Enligt riktlinjerna framgår att
investeringsstöd kan sökas för nybyggnad, tillbyggnad och renovering av anläggning och till
verksamhetsmaterial med större inköpsvärde. Bidraget syftar till att ge en grundtrygghet för
verksamhet i den anläggning föreningen hyr eller äger. Därtill ska anläggningen vara belägen
i Alingsås kommun. Kommunens insats i förhållande till den totala investeringen bör inte
överstiga 50 procent.
Alingsås kommuns budget 2020-2022 anger att kommunen ska skapa goda förutsättningar
för föreningar, enskilda och företag att verka inom idrotts- och fritidsområdet. Kommunen ska
också medverka till att nya idrottsanläggningar kommer till och ge bra stöd till idrott och
föreningsliv.
Mottagen kostnadsberäkning uppgår till 278 tkr. Av det beloppet är 248 tkr offererade
kostnader och resterande 30 tkr är beräknat som ideellt arbete och oförutsedda kostnader.
Baserat på inkommen kostnadsberäkning och offererade kostnader bedömer
kommunledningskontoret att maximalt 125 tkr bör beviljas. Kommunledningskontoret har
efter samtal med Gendalens bygdegårdsförening informerats om att externa
investeringsmedel om 50 tkr har beviljats. Vidare ansöker föreningen om ytterligare
investeringsmedel.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att ett beviljande av maximalt 125 tkr i
investeringsbidrag ligger i viljeriktningen i kommunens budget 2020-2022.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Gendalens bygdegårdsförening beviljas ett investeringsbidrag om maximalt 125 tkr.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Ärendet återremitteras för ytterligare beredning.
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§ 181 2020.475 KS

Motion om utvecklingsplaner för Säveån och Gerdska ström - Simon
Waern (S), Camilla Stenson (S), Leif Hansson (S)
Ärendebeskrivning
Simon Waern (S), Camilla Stensson (S) och Leif Hansson (S) har till kommunfullmäktige den
28 oktober 2020, § 146 lämnat en motion om utvecklingsplaner för Säveån och Gerdska
ström.
Motionärerna föreslår följande:
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen eller annan lämplig kommunal instans i uppdrag
att ta fram utvecklingsplaner för Säveån och Gerdska ström.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Motionen lämnas till kommunledningskontoret för beredning.
Expedieras till
Klk-Tillväxtavd.
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