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Information och överläggningar
Ansvarig utgivare för webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden
Revidering av lokala ordningsföreskrifter - samlat ärende
Marknadsmässiga räntepåslag 2022
Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
Svar på motion om utvecklingsplaner för Säveån och Gerdska ström - Simon
Waern (S), Camilla Stenson (S), Leif Hansson (S)
Redovisning av obesvarade motioner 2021
Projekt boendemoduler
Remissvar- Riktlinjer för dagvattenplan
Hyresavtal Nolhaga Parkbad
Detaljplan för Alingsås, förskola vid Nolhaga allé (Sörhaga 2:4 m fl)
Riktlinjer för barnkonventionen i Alingsås kommun
Bidragsansökan - utställningshall Stora Mellby Mekaniska Museum
Handlingsplan GR för psykisk hälsa 2018-2022
Delegering av beslutanderätt enligt lag om särskilda begränsningar för att
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§ 70

Information och överläggningar
A/ Detaljplan för Alingsås, förskola vid Nolhaga allé (Sörhaga 2:4 m fl)
B/ Riktlinjer för barnkonventionen i Alingsås kommun
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§ 71 2021.102 KS

Ansvarig utgivare för webbsändning av kommunfullmäktiges
sammanträden
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 23 juni 2010, § 167, att kommunfullmäktiges
sammanträden ska webbsändas. Alingsås kommun har nyligen bytt leverantör för
webbsändningen av kommunfullmäktiges sammanträden. Ny leverantör är Quickchannel.
Webbsändningen behöver en ansvarig utgivare enligt 4 kap. 1 § yttrandefrihetsgrundlagen.
Kommunen måste därför anmäla sin sändningsverksamhet och anmäla en ansvarig utgivare
till Myndigheten för press, radio och tv.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 9 mars lämnat följande yttrande:
Den som bedriver sändningsverksamhet måste utse en ansvarig utgivare för
webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden. Kommunfullmäktiges ordförande
bör vara ansvarig utgivare, eftersom det är denne som har möjlighet att avbryta
sammanträdet och sändningen vid behov. Kommunfullmäktiges vice ordförande och andre
vice ordförande bör därmed utses som ställföreträdande, för att ersätta ordföranden under
kortare perioder av exempelvis semester eller sjukfrånvaro.
Ansvarig utgivare ska inte vara ansvarig för vad som sägs i direktsända program, såsom
kommunfullmäktiges sammanträden. Ledamöter och eventuella andra talare ansvarar själva
för de yttrandefrihetsbrott de kan komma att begå.
Kommunledningskontoret föreslår därmed att Kristina Grapenholm (L), ordförande, utses till
ansvarig utgivare för sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden på
www.alingsas.se, samt att Birgitta Carlsson (S), vice ordförande, och Per-Gordon Tranberg
(M), andre vice ordförande, utses som ersättare till ansvarig utgivare efter ordförande.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
1. Kristina Grapenholm (L), ordförande, utses till ansvarig utgivare för sändningar av
kommunfullmäktiges sammanträden på www.alingsas.se.
2. Birgitta Carlsson (S), vice ordförande, utses som ersättare till ansvarig utgivare efter
ordförande.
3. Per-Gordon Tranberg (M), andre vice ordförande, utses som ersättare till ansvarig utgivare
efter ordförande och vice ordförande.
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§ 72 2018.664 KS

Revidering av lokala ordningsföreskrifter - samlat ärende
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 10 december 2018, § 241, att genomföra en översyn av
regleringen kring fyrverkerier i Alingsås kommuns lokala ordningsföreskrifter.
Kommunfullmäktige biföll den 30 januari 2019, § 13, en motion angående regelverk för
fyrverkerier, där kommunstyrelsen gavs i uppdrag att se över och utvidga de lokala
ordningsföreskrifterna gällande vilka tider och platser det skulle förbjudas att skjuta
fyrverkerier.
Kommunledningskontoret genomförde en översyn av de lokala ordningsföreskrifterna och
utarbetade ett förslag. Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2019, § 78, att godkänna
förslaget till reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter med följande tillägg till § 16:
I övriga delar av kommunen får användning av pyrotekniska varor endast ske under följande
tider:
Påskafton och nyårsafton kl. 18.00-01.00.
Kommunfullmäktiges beslut överklagades till förvaltningsrätten i Göteborg, vilken i dom
meddelad den 9 november 2020 upphävde beslutet. Domen har vunnit laga kraft.
Vid behandling av ärendet vid kommunstyrelsens arbetsutskott 20 januari 2021, § 5,
uppmärksammades avsaknad av kartbilagor till ordningsföreskrifterna. Vid närmare
undersökning uppdagades behov av framtagande av nya kartbilagor då de äldre kartorna var
otydliga samt föråldrade. Nya kartbilagor har därför tagits fram med hjälp av kommunens
GIS-enhet och bifogas ordningsföreskrifterna. Kartbilagorna förtydligar vilka områden som
omfattas av förbud mot förtäring av spritdrycker enligt § 10 samt förbud gällande användning
av pyroteknik enligt § 16. Vid kommunstyrelsens arbetsutskott uttrycktes även en önskan om
att peka ut en särskild plats inom kommunen där det är tillåtet att skjuta fyrverkerier.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 mars 2021 lämnat följande yttrande:
Av förvaltningsrättens dom framkommer att domstolen endast laglighetsprövade tillägget till
16 § i den lokala ordningsstadgan. Förvaltningsrätten bedömde att inskränkningen av tiden
för användande av pyrotekniska varor för långtgående och därmed i strid med 3 kap. 12 §
ordningslagen.
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AU § 72, forts
Kommunen är inte behörig att fatta beslut som står i strid med ordningslagen. Den
kompetens som delegerats till kommunerna gällande att beslut om lokala ordningsföreskrifter
har vissa gränser, där ett kommunomfattande förbud mot fyrverkerier anses vara för
långtgående. För att ett förbud mot skjutande av fyrverkerier i den omfattning som
kommunfullmäktige önskat ska bli aktuellt behövs en ändring av ordningslagen, vilken i så
fall beslutas av riksdagen. Ett förslag om en utpekad plats i kommunen där det är
rekommenderat att skjuta fyrverkerier har formulerats.
Kommunledningskontoret gör i samråd med samhällsbyggnadskontoret bedömningen att
förslag att peka ut en geografisk plats inom kommunen där det är tillåtet att skjuta
fyrverkerier inte kommer att få önskad effekt. Enligt den lagstiftning som beskrivits ovan
bidrar inte en utpekad plats till att fyrverkerier endast kommer att skjutas på den platsen, då
det fortfarande inte skulle vara förbjudet att skjuta fyrverkerier på andra platser i kommunen.
Kommunledningskontoret bedömer att den revidering som behöver ske med anledning av
förvaltningsrättens dom är att ta bort tillägget till § 16, se text markerad i rött i bifogat förslag
till lokala ordningsföreskrifter.
I den omvärldsbevakning som har gjorts kring andra kommuners lokala ordningsföreskrifter
kan kommunledningskontoret konstatera att det finns kommuner som har beslutat om
mycket mer inskränkande och långtgående lokala föreskrifter vad gäller användning av
pyrotekniska varor än föreliggande förslag men där beslutet inte har laglighetsprövats.
Därmed har det uppstått en förskjutning mellan faktiskt tillämpning och lagliga
förutsättningar. Det är problematiskt när olika kommuner de facto ges olika förutsättningar
gällande regleringar i lokala föreskrifter.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att tillskriva Regeringskansliet om
kommuners olika möjligheter att besluta om lokala föreskrifter och inskränka möjligheter för
användning av pyrotekniska varor.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Förslag till reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter i Alingsås kommun godkänns.
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§ 73 2021.112 KS

Marknadsmässiga räntepåslag 2022
Ärendebeskrivning
Tillämpningsanvisningar till finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern som antogs av
kommunstyrelsen den 13 november 2017, 193, anger att kommunfullmäktige årligen
fastställer marknadsmässigt påslag för respektive bolag. De påslag som gäller för år 2021
beslutades av kommunfullmäktige den 27 maj 2020, § 50.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 mars 2021 lämnat följande yttrande:
All upplåning i Alingsås kommunkoncern samordnas centralt med vidareutlåning till de
kommunala bolagen. När kommunen ställer ut lån till koncernbolagen krävs räntepåslag som
läggs till på kommunens egna upplåningskostnad eftersom det inte är tillåtet att ge
kommunalt ägda bolag konkurrensfördelar. Detta innebär att bolagens villkor för finansiering
ska vara marknadsmässiga.
De marknadsmässiga räntepåslagen för år 2022 har analyserats av kommunens finansiella
rådgivare. Räntepåslaget för Alingsås Energi Nät AB är oförändrat mot föregående år och för
AB Alingsås Rådhus blir det en mindre sänkning. Förändringarna förklaras främst av hur
rörelseresultatet har utvecklats. Till 2022 sänks räntepåslagen för AB Alingsåshem och Fabs
AB, vilket främst förklaras av att analysen har tagit hänsyn till en justerad soliditet som
inkluderar övervärden i fastigheter.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:

1. Marknadsmässiga räntepåslag för AB Alingsås Rådhus fastställs till 0,45 procent för år
2022.
2. Marknadsmässiga räntepåslag för AB Alingsåshem fastställs till 0,45 procent för år 2022.
3. Marknadsmässiga räntepåslag för Fabs AB fastställs till 0,47 procent för år 2022.
4. Marknadsmässiga räntepåslag för Alingsås Energi Nät AB fastställs till 0,23 procent för år
2022.
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§ 74 2021.073 KS

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 februari 2021, § 16, beslutade kommunstyrelsen
om nya rutiner i rekryterings- och avgångsprocessen inom kommunen. Kommunstyrelsen
beslutade med anledning av detta att ge kommunledningskontoret i uppdrag att lämna
förslag på ändringar i kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning för att
möjliggöra för delegation till kommundirektör att fatta beslut om individuella
överenskommelser överstigande tre månader.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 17 mars 2021 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret föreslår följande tillägg i kommunstyrelsens reglemente under
rubriken Personalpolitiken, 10 §:
besluta om individuella överenskommelser med en omfattning överstigande motsvarande tre
månadslöner för berörd arbetstagare.

Formuleringen ger kommunstyrelsen rätt att fatta beslut rörande individuella
överenskommelser överstigande motsvarande tre månadslöner för arbetstagare hos
samtliga nämnder i kommunen. Kommunstyrelsen kan sedan i sin tur delegera
beslutanderätten i dessa ärenden till kommundirektör. Beslut om delegation till
kommundirektör fattas av kommunstyrelsen i separat ärende.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen antas.
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§ 75 2020.475 KS

Svar på 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 utvecklingsplan för Säveån och Gerdska ström.
I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen eller annan lämplig
kommunal instans, i uppdrag att ta fram utvecklingsplaner för Säveån och Gerdska ström.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 mars 2021 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontorets bedömning är att både Gerdska ström och Säveån har stor
potential att bidra med ökade kvalitéer i staden. Detta kan till viss del uppnås genom ökad
skötsel och underhåll, men kommer troligen även kräva nya investeringar. Därför behövs en
plan som definierar vilken typ av värden och åtgärder som eftersträvas, vad som är möjligt
att genomföra och hur detta ska kommuniceras. Eftersom planeringsförutsättningarna för de
två åarna skiljer sig åt, redovisas dessa separat.
Området längs med Gerdska ström är till stor del planerad och anlagd mark. Under åren
2001 och 2015 tillkom en hel del bebyggelse längs med ån, vilket har gjort att det gröna
årummet blivit smalare. Trots stora investeringar i nya bostäder och verksamhetslokaler, har
det inte tillkommit några nya platsbildningar eller någon betydande upprustning av åstråket.
Eftersom marken längs med stråket numera är bebyggd, är möjligheten att utveckla årummet
i samband med andra exploateringsprojekt liten. Däremot är planeringsförutsättningarna
tydliga och kommunledningskontorets bedömning är att arbetet med en utvecklingsplan kan
startas omgående.
Till skillnad från Gerdska ström rinner Säveån längs med en mer varierad och till större del
outvecklad terräng. Eftersom ån tangerar såväl bostadsområden, naturområden,
grönområden och idrottsområden är potentialen att skapa målpunkter och turistvärden stor.
Den relativt höga andelen oplanerad mark innebär att möjligheterna till förändring är stora,
men även att de tekniska, planmässiga och ekonomiska utvecklingsmöjligheterna är oklara.
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AU § 75, forts
Säveån är ett vattendrag i ständig förändring eftersom ån eroderar i ytterkurvorna och
sedimenterar i innerkurvorna. Varje åtgärd som genomförs i ån skapar en följdeffekt, som
kan innebära att erosion, försämrad stabilitet eller sedimentering uppstår någon annanstans.
Stabilitetsåtgärder och muddringsarbeten i Säveån genomförs i de flesta fall först när erosion
har inträffat eller i samband med planerade exploateringsprojekt, exempelvis vid Brogården.
Idag saknas ett samlat arbete med stabilitetssäkringen av ån. Det finns inte heller något
uppdrag att tillskapa rekreativa inslag, när sådana investeringar genomförs.

Under 2021 kommer arbetet med flera utredningar som kartlägger förutsättningarna för
utveckling längs med Säveån att inledas. Våren 2021 kommer en inmätning av Säveån med
slänter att genomföras. Syftet är att skapa ett underlag om stabiliteten, för att kunna använda
som grund vid planläggning och exploatering, samt för förebyggande åtgärder vid befintlig
bebyggelse.
Kommunens övergripande utredning av geotekniska förhållanden är också i behov av
uppdatering. Därutöver kommer en stadsplan för Alingsås tätort att tas fram. Den ska
identifiera lämplig mark för bebyggelse, bland annat längs med Säveån. Innan
utvecklingsplanen för Säveån tas fram, bör planeringsförutsättningarna först tydliggöras i
planer och utredningar. De förslag som tas fram i en utvecklingsplan, kan då samordnas med
andra planerade investeringar längs med Säveån.

Kommunledningskontorets bedömning är att båda åarna har ett behov av utvecklingsplaner.
För Gerdska ström är förutsättningarna relativt tydliga och därför kan ett arbete med en
utvecklingsplan påbörjas relativt omgående. Innan en utvecklingsplan för Säveån tas fram,
bör planeringsförutsättningarna ha tydliggjorts.

Eftersom det finns stora planeringsmässiga och ekonomiska synergieffekter med att skapa
upplevelsevärden vid åarna i samband med andra exploaterings- eller stabilitetsprojekt, bör
kommunen särskilt beakta möjligheten att skapa rekreativa kvalitéer, om investeringar i
närheten av åarna genomförs. Exempelvis när erosionsskydd tillskapas.

Arbetet med att ta fram utvecklingsplaner bör ledas av gatu- och parkavdelningen på
samhällsbyggnadskontoret och inkludera kommunledningskontorets tillväxtavdelning, samt
kultur- och utbildningsförvaltningen.
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AU § 75, forts
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt eget.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
1. Motionen bifalls.
2. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra uppdraget i enlighet med
kommunstyrelsens yttrande.
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§ 76 2021.058 KS

Redovisning av obesvarade motioner 2021
Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 32 ska kommunstyrelsen två gånger om året, i
april och oktober, redovisa för fullmäktige de motioner som ännu inte har färdigställts.
Kommunfullmäktige har då att ta ställning om motioner vars beredning inte kunnat avslutas
inom ett år ska avskrivas från ytterligare beredning, eller fortsätta handläggas.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 15 mars 2021 lämnat följande yttrande:

Kommunledningskontoret har upprättat en sammanställning över obesvarade motioner.
Totalt har 21 motioner lämnats in till kommunfullmäktige som ännu inte är besvarade. Två
motioner är äldre än ett år. De två motioner som är äldre än ett år ska båda behandlas av
kommunfullmäktige den 31 mars 2021. Bilaga med redovisning över obesvarade motioner
kommer därför att uppdateras inför beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
1. Redovisningen godkänns.
2. Handläggningen fortsätter för följande motioner som är äldre än ett år:
-Motion om en ren och prydlig kommun - Pär-Göran Björkman (S),
Björn Wallin Salthammer (S) och Anita Hedén Unosson (S)
-Motion om minskad plastanvändning i kommunen - Camilla Stensson (S),
Anita Hedén Unosson (S) och Simon Waern (S)
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§ 77 2021.099 KS

Projekt boendemoduler
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har den 22 februari, § 4 beslutat att föreslå kommunstyrelsen att fatta beslut
om att ingå tio-årigt hyreskontrakt avseende boendemoduler.
Hyresavtal med en löptid mellan 3-10 år ska beslutas om i kommunstyrelsen i enlighet med
Alingsås kommuns Riktlinjer och organisationsstruktur för lokalförsörjning.
Socialförvaltningen arbetar kontinuerligt för att hitta hållbara, flexibla och kostnadseffektiva
boendelösningar för de alltfler som hamnar i akut hemlöshet. Idag finns större möjligheter att
möta den akuta hemlösheten på ett differentierat sätt utifrån den enskildes behov. Det som
inte har kunnat tillgodoses är avsides belägna boenden för de personer som orsakar mycket
störningar och inte kan erbjudas boende i ordinarie bostadsbestånd. De senaste åren har ett
antal personer med ovanstående problematik haft sitt boende i Nolhaga Allé, den
möjligheten försvinner dock under första halvåret 2021 då husen planerar att rivas för att ge
plats åt en förskola. De boende saknar fr.o.m. 2021-06-01 en långsiktig boendelösning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 17 mars 2021 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Socialförvaltningens bedömning är att avsides belägna boendemoduler krävs för att kunna
möta målgruppens behov och fullfölja det lagstadgade ansvaret att erbjuda dessa personer
en boendelösning.
Socialförvaltningen gav våren 2020 i uppdrag till Alingsåshem att i undersöka möjligheten att
tillskapa avsides boende för de personer som saknar annat möjligt boendealternativ. Kriterier
för placering har varit närhet till kollektivtrafik och matbutik, liksom rimlig transportsträcka för
den personal som ska stötta de boende och sköta tillsynen.
Alingsåshem har i dialog med kommunens exploateringsenhet och bygglovsenhet tagit fram
förslag på lokalisering på kommunens mark i utkanten av Nolby industriområde (Nolby 38:1)
där detaljplan saknas. Alingsåshem arrenderar marken av kommunen och bygglovet blir
tidsbegränsat. Boendemodulerna hyrs in och etableras på platsen.
Kommunledningskontoret bedömer att lösningen med att hyra avsides placerade
boendemoduler är en acceptabel lösning utifrån rådande förutsättningar.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Socialnämnden ges rätt att ingå 10-årigt hyresavtal med Alingsåshem för avsides
boendemoduler till en kostnad om 603 100 kr/ år.

Utdragsbestyrkande

14

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2021-03-31

AU § 77, forts
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen för beslut.
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§ 78 2021.096 KS

Remissvar- Riktlinjer för dagvattenplan
Ärendebeskrivning
En ny plan för hantering av dagvatten i Alingsås kommun har tagits fram. Dagvattenstrategin
som är den första delen av de tre dokument som ingår i dagvattenplanen, antogs av
kommunfullmäktige den 2 september 2020 § 68. Den tredje delen, Åtgärdsplan – åtgärder för
hantering av dagvatten inom Alingsås kommun, godkändes av samhällsbyggnadsnämnden
den 22 februari 2021 § 4.
Del två och tre utgör medel/verktyg för att uppnå målen i dagvattenstrategin och vägledning
för att kunna arbeta enligt dagvattenstrategin.
Del två Riktlinjer - En vägledning för dagvattenhantering i Alingsås kommun, ska i första
hand användas som en handbok/uppslagsbok för kommunens tjänstemän.
Dokumentet innefattar främst:
-Vägledning och checklistor som beskriver roller och ansvar för dagvattenfrågor i olika
skeden, områden och sammanhang.
-Riktlinjer och krav för dimensionering, fördröjning, rening och utformning
av dagvattensystem.
-Ansvarsfördelning för anläggning, drift och underhåll av dagvattensystem.
Det finns idag inte någon anpassad lagstiftning som tar ett helhetsgrepp på dagvattenfrågan,
vilket gör det extra viktigt att kunna samverka mellan förvaltningar, avdelningar och enheter i
kommunen. Riktlinjen förtydligar och konkretiserar hur vi ska arbeta och samverka, för att
kunna uppnå överenskomna mål enligt strategin. Framtagandet av riktlinjen har innefattat
omvärldsbevakning samt erfarenhetsåterföring från andra kommuner i landet. Dokumentet
har tagits fram med stöd av konsult inom branschen och i samråd med berörda avdelningar
och enheter inom kommunen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 februari 2021 § 5 att del två Riktlinjer – En
vägledning för dagvattenhantering i Alingsås kommun, skickas på remiss till
kommunstyrelsen.
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Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 mars 2021 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har genom exploateringsenheten varit delaktiga i framtagandet av
de tre dokument som behandlar kommunens plan för hantering av dagvatten.
Kommunledningskontoret har ingen erinran gällande förslaget till Riktlinjer – En vägledning
för dagvattenhantering i Alingsås kommun, som utgör del två i kommunens plan för hantering
av dagvatten.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:

Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt remissvar till
samhällsbyggnadsnämnden.
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§ 79 2021.098 KS

Hyresavtal Nolhaga Parkbad
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämnden har den 24 februari 2021, § 18 beslutat att föreslå
kommunstyrelsen att godkänna ett 10 -årigt hyresavtal för Nolhaga Parkbad.
Hyresavtal med en löptid på mellan 2-10 år ska godkännas av kommunstyrelsen enligt beslut
i kommunstyrelsen 8 mars 2021, § 37.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 mars 2021 lämnat följande yttrande:

Kultur – och utbildningsnämnden redogör i tjänsteskrivelsen som ligger till grund för beslut i
kultur- och utbildningsnämnden för förutsättningarna för att ingå ett nytt hyresavtal för
Nolhaga Parkbad för tiden 2020-01-01 till 2029-12-31. Kultur- och utbildningsnämnden
öppnade verksamheten i Nolhaga Parkbad i mars 2019 efter en omfattande utbyggnad och
renovering av anläggningen. Sedan dess har ytterligare åtgärder vidtagits i anläggningen
som har medfört att hyresavtal mellan hyresvärden Alingsåshem och hyresgästen kultur- och
utbildningsförvaltningen har försenats. De åtgärder som har genomförts har krävts för att
säkerställa och möjliggöra teknisk drift och säkra personalens arbetsmiljö. Utöver det har
parterna upprättat en ny gränsdragningslista. Uppgörelse är gjord där kostnadsposter har
separerats och fördelats på nytt mellan parterna. Tvåårsbesiktning genomfördes i december
2020 och visade ett stort antal brister. Anmärkningar i besiktningsrapport om ca ett hundratal
punkter har i dags dato ej åtgärdats. Extern besiktningsman är anlitad för uppföljning av
rapport och för att säkerställa att ovan nämnda brister åtgärdas.
Detta avtal ersätter det avtal som fanns innan utbyggnad och renovering av anläggningen.
Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillföra ärendet utan anser att kultur- och
utbildningsförvaltningen ska ges rätt att ingå ett hyresavtal på upp till 10 år för Nolhaga
Parkbad.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:

Kultur- och utbildningsnämnden ges rätt att ingå ett 10 årigt hyresavtal för Nolhaga Parkbad.
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§ 80 2020.008 KS

Detaljplan för Alingsås, förskola vid Nolhaga allé (Sörhaga 2:4 m fl)
Ärendebeskrivning
Detaljplan för Alingsås, förskola vid Nolhaga allé (Sörhaga 2:4 m.fl.) har varit på samråd
2020-03-06 till 2020-03-28. Efter samrådet har planen reviderats och granskningshandlingar
har upprättats.
Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av en ny förskola som ska kunna ersätta
befintlig, temporär förskola. Syftet är också att anordna en tillräckligt stor förskolegård, samt
att skapa bra tillgänglighet för gående och cyklister till förskolan. Den nya förskolan ska
kunna inrymma cirka 120 barn, vilket motsvarar sex avdelningar.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 11 mars 2021 lämnat följande yttrande:

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat granskningshandlingar som består av Plankarta,
Illustrationskarta samt Planbeskrivning. Planläggningen sker med utökat förfarande och
beslut om granskning fattas av Kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret bedömer i
samråd med samhällsbyggnadskontoret, att förslaget till markanvändning inte ger en
betydande miljöpåverkan.

Erosionsskydd vid Säveån behöver anordnas med anledning av detaljplanen. Strandskydd
från Säveån råder inom planområdet. Strandskyddet upphävs inom planområdet, förutom
inom parkmarken närmast Säveån.

I samrådet har boende i brf Karamellen (fastighet Hjulet 1) lämnat synpunkter på befintlig och
framtida trafik- och bullersituation vid Nolhagagatan och Sidenvägen. Genomförd trafik- och
bullerutredning konstaterar att den ökning av buller och trafik som föranleds av ny förskola,
är av mindre betydelse.

Länsstyrelsen och Statens geotekniska institut (SGI) har under samrådet lämnat omfattande
synpunkter på förslaget, som bland annat rör upphävande av strandskydd, erosion,
geoteknik, översvämning och hur nytt erosionsskydd påverkar Säveåns vattenkvalitet och
strömningsförhållanden.
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Följande utredningar har därför tagits fram/reviderats efter samrådet:
Markteknisk undersökning
Geoteknisk utredning
Dagvattenutredning (inkl. skyfall)
PM för erosionsskydd vid Säveån
Lokaliseringsutredning för förskola (krav för att kunna upphäva strandskydd)

Detaljplanen ska slutligen antas av kommunfullmäktige.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:

Kommunstyrelsen beslutar att ”Detaljplan för Alingsås, förskola vid Nolhaga allé (Sörhaga
2:4 m.fl.) kan skickas ut för granskning enligt plan- och bygglagen 5:11-13.
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§ 81 2021.019 KS

Riktlinjer för barnkonventionen i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, är sedan år 2020 upptagen i
svensk lag.
Alingsås kommun föreslås anta Riktlinjer för barnkonventionen i Alingsås kommun, som ett
första steg för att säkerställa att det dagliga arbetet följer lagen.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 10 mars 2021 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit fram riktlinjer för barnkonventionen. De ska vara
vägledande för hur kommunens verksamheter ska arbeta, med att säkerställa att det dagliga
arbetet följer lagen.
Barnkonventionen har sedan länge transformerats in i olika lagstiftningar, så som skollag och
socialtjänstlag. Det innebär att vissa nämnder redan i dag tar hänsyn till barnkonventionen
när beslut ska fattas. Nu har barnkonventionen inkorporerats i svensk lag och blivit en lagtext
bland andra. Det innebär att dessa riktlinjer är ett första steg i att införliva lag om
barnkonventionen i samtliga verksamheter.
Riktlinjerna utgår ifrån dessa fyra grundprinciper:
 Alingsås kommun vill tillsammans med barn bygga hållbara strukturer, för att barn ska
kunna tillgodogöra sig sina rättigheter
 Barn i Alingsås kommun ska känna till sina rättigheter och ha verktyg att använda
dem
 Barn i Alingsås kommun ska ha en trygg, utvecklande och hälsosam livsmiljö, särskilt
de barn som lever i en utsatt situation ska känna sig inkluderade och ha
förutsättningar att påverka sina liv
 Vuxna som arbetar i Alingsås kommun ska vara skickliga och modiga förebilder för
barn, gällande deras rättigheter
Alingsås kommuns förtroendevalda, chefer och medarbetare har ett gemensamt ansvar att
förverkliga barnkonventionens intentioner. Alla nämnder och kommunala bolag ska arbeta
med att stärka barns rättigheter och möjligheter. Det är kommunstyrelsen som har det
övergripande och samordnande ansvaret för arbetet.
I riktlinjerna återfinns en checklista utifrån barnperspektiv för att underlätta för
förtroendevalda, chefer och medarbetare att fatta beslut som tar hänsyn till barnets bästa.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Riktlinjer för barnkonventionen i Alingsås kommun antas
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§ 82 2021.127 KS

Bidragsansökan - utställningshall Stora Mellby Mekaniska Museum
Ärendebeskrivning
Bjärke Hembygdsförening har inkommit med en ansökan om investeringsbidrag för Stora
Mellby Mekaniska museum, som är en del av hembygdsföreningen. Projektets beräknade
kostnader uppgår till cirka 1,9 mnkr och ansökan om investeringsbidrag uppgår till 0,5 mnkr.
Hembygdsföreningen har sedan år 1994 utvecklat Stora Mellby Mekaniska Museum till ett
levande museum där ursprunget är Stora Mellby Mekaniska Verkstad, som grundades år
1920. Hembygdsföreningen har renoverat traktorer och motorer och förvaltat den autentiska
sekelgamla verkstaden. Den planerade nybyggnationen består i en ny utställningshall med
god tillgänglighet för alla, där uppbyggda miljöer på ett åskådligt sätt ska förmedla bygdens
tekniska kulturarv till kommande generationer. En viktig del av arbetet är ökat samarbete
med skolan för att ge barn och ungdomar en ökad kunskap inom dessa områden.
Utställningshallen är projekterad och hembygdsföreningen har fått beviljat bygglov.
Finansieringen av det totala projektet består i en egen finansiering med ungefär 600 tkr,
beviljat bidrag från Lions Club Bjärke om 500 tkr, sökt bidrag från Sparbanksstiftelsen
Alingsås om 250 tkr, eget arbete samt ansökan från Alingsås kommun om 500 tkr.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 mars 2021 lämnat följande yttrande:
Ansökan har behandlats enligt gällande riktlinjer för investeringsbidrag. Enligt riktlinjerna
framgår att investeringsstöd kan sökas för nybyggnad, tillbyggnad och renovering av
anläggning och till verksamhetsmaterial med större inköpsvärde. Vidare syftar bidraget 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. Utbetalning av beviljat investeringsbidrag
sker alltid efter inlämnande av fakturor eller kvitton för att säkerställa att medlen används till
det ändamål som har beviljats.
Alingsås kommuns budget för år 2021–2023 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.
Bjärke Hembygdsförening skall enligt sina stadgar värna och vårda Bjärkebygdens miljö och
historia, samt föra denna vidare till kommande generationer. Hembygdsföreningen har över
450 medlemmar och deras sammankomster och arbetsmöten är öppna för alla.
Verksamheten har fyra huvudinriktningar. Den första är sommaraktiviteter knutna
till Gräfsnäs slottspark med föreningens byggnader i centrum. Den andra är verksamheter i
och omkring Stora Mellby Mekaniska Verkstad. Tredje inriktningen är
olika arrangemang under hela året. Hjulets dag är det största men i övrigt är spännvidden
stor.
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Slutligen stödjer och medverkar föreningen i framtagning av böcker/skrifter och filmer med
koppling till bygden. Under ett vanligt år uppgår antal besökare till hembygdsföreningens
olika verksamheter till över 5 000.
Kommunens finansiering av projektet skulle vid ett beviljande uppgå till ungefär 26 procent,
vilket ligger inom riktlinjernas intervall om att inte överstiga 50 procent.
Kommunledningskontoret ser positivt på att Hembygdsföreningen kan finansiera projektet
med egna medel om ungefär 600 tkr samt annan extern finansiering.
Kommunledningskontoret anser att inkommen ansökan om investeringsbidrag från Bjärke
Hembygdsförening ligger i linje med riktlinjer för investeringsbidrag och viljeinriktningen i
kommunens budget och därför bör beviljas.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Bjärke Hembygdsförening beviljas ett investeringsbidrag om maximalt 0,5 mnkr.
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§ 83 2021.111 KS

Handlingsplan GR för psykisk hälsa 2018-2022
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen i Alingsås kommun har att fatta beslut om förslag till förlängning av
Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020 i Västra Götaland.

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020 i Västra Götaland togs fram i samverkan mellan
Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i
Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG) inom ramen för vårdsamverkan.

Under 2019 gjorde Västkom en fördjupad analys av handlingsplanen vilken gav stöd för ett
fortsatt arbete och handlingsplanen föreslås därför förlängas till och med 2022.
Bedömningen var att handlingsplanens mål är fortsatt aktuella och att arbetet börjar göra
skillnad. Förläningen innebär små revideringar av handlingsplanen, sex indikatorer har
tillkommit och tre indikatorer har utgått.

Västkoms styrelse ställde sig 2020-11-24 bakom ett förslag till förlängning av Handlingsplan
psykisk hälsa i Västra Götaland till och med 2022. Västkoms styrelse rekommenderade
samtidigt kommunalförbunden att rekommendera medlemskommunerna att ta beslut om
handlingsplanen.

Göteborgsregionens förbundsstyrelse ställde sig 2021-02-12 bakom ett förslag till förlängning
av Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland till och med 2022. GR:s styrelse
rekommenderade samtidigt medlemskommunerna att ställa sig bakom förslaget om
förlängning av handlingsplanen.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 mars 2021 lämnat följande yttrande:

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020 i Västra Götaland syftar bland annat till att stärka
kommuner och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och gemensamt arbeta för att
minska den psykiska ohälsan. Den syftar bland annat till att stärka kommuner och regioner i
arbetet med att främja psykisk hälsa och gemensamt arbeta för att minska den psykiska
ohälsan.
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Kontakt tagits med socialförvaltningens ledning för ett yttrande på tjänstepersonnivå gällande
förlängning av handlingsplanen. Socialförvaltningen har inga synpunkter på en förlängning
av handlingsplanen.

Kommunledningskontoret ställer sig positiv till förlängning av Handlingsplan psykisk hälsa i
Västra Götaland till och med 2022.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till förlängning av Handlingsplan psykisk hälsa i
Västra Götaland till och med 2022.
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§ 84 2021.131 KS

Delegering av beslutanderätt enligt lag om särskilda begränsningar för
att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun kan komma att behöva fatta beslut om föreskrifter som har överlåtits och
som kan komma att överlåtas till kommunerna enligt 13 § i den tillfälliga lagen (2021:4) om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, även kallad covid19-lagen eller pandemilagen.

För att tydliggöra ansvarsfördelningen och för att förbereda en skyndsam handläggning av
sådana beslut föreslås kommunfullmäktige, i de fall inte hinder mot detta föreligger enligt lag,
delegera uppgiften till kommunstyrelsen. Beslut om föreskrifter enligt covid-19-lagen ska
utgöra en sista åtgärd när andra mindre ingripande åtgärder inte har fått önskad effekt för att
minska trängsel på vissa angivna platser inom Alingsås kommun.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 22 mars 2021 lämnat följande yttrande:
Den 10 januari 2021 trädde den nya tillfälliga lagen covid-19-lagen i kraft. Covid-19-lagen
medför möjligheter för regeringen att utfärda tillfälliga förordningar för att hindra eller
begränsa smittspridning av covid-19 och gäller till och med september 2021.

13 § covid-19-lagen ger regeringen möjlighet att låta en kommun meddela föreskrifter om
förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven
plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Den 4 mars 2021 beslutade
regeringen att genom kompletterande bestämmelse i förordning (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 ge kommuner rätt att utfärda
förbud mot att vistas på vissa platser där det kan finnas risk för trängsel. Bestämmelsen
återfinns i 8 kap 1 § förordningen. Denna bestämmelse trädde ikraft den 11 mars 2021.
Ytterligare föreskrifter och smittskyddsåtgärder kan därutöver komma att beslutas och träda i
kraft snabbt.

Möjligheten att utfärda föreskrift om vistelseförbud ska användas som en sista åtgärd vid en
eskalerande smittspridning där andra mindre ingripande åtgärder för att minska trängsel på
angivna platser inte fått önskad effekt.
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Bestämmelsen i 8 kap. 1 § i förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19 ger kommunerna en rätt att utfärda förbud att:
-vistas i en park,
-på en badplats eller,
-på någon annan liknande särskild plats.
Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att:
-det på platsen ska finnas en påtaglig risk för trängsel,
-att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket, och
-inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet.

Med begreppet ”annan liknande särskilt angiven plats” avses att endast vissa typer av
platser omfattas av bemyndigandet. De platser som omfattas är sådana som allmänheten
typiskt sett har tillträde till. Av propositionen framgår dock uttryckligen att vissa platser inte
omfattas. De platser som inte omfattas är platser där det bedrivs näringsverksamhet eller
offentlig verksamhet av mer betydande omfattning, t.ex. köpcentrum och bibliotek, och
platser som framför allt används för att förflytta sig från en plats till en annan, t.ex. gågator
och bilvägar, fartyg och andra färdmedel. Förbudföreskrifter kan alltså inte gälla sådana
platser.

De beslut som föreslås kunna fattas av kommunstyrelsen och som omfattas av delegationen
inskränker sig till förbud som gäller under perioder om minst 48 timmar och högst en vecka
och för något av följande angivna och begränsade områden:
-Badplatsen Playa Mjörn vid Mjörn
-Badplatsen Lövekulle vid Mjörn
-Lygnareds badplats vid Stora Färgen
-Badplatsen Gräfsnäs slottspark vid Anten
-Nolhaga lekplats i Nolhaga park
Beslut som innebär längre perioder och eller gäller andra områden ska hänskjutas till
kommunfullmäktige för beslut.
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Innan en kommun meddelar föreskrifter om förbud mot att vistas på en särskilt angiven plats
ska smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över kommunens
förslag. Samråd bör även ske med Länsstyrelsen och angränsande kommuner för att
möjliggöra en samordning inom länet. Även polismyndigheten med ansvar för Alingsås bör få
information om att ett sådant beslut förbereds. Om kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet
med föreslagen delegation ska aktuellt område förtydligas i en kartbilaga till ärendet.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har uttalat sig beträffande frågan om vilket organ i
kommunen som är mest lämpat att fatta beslut enligt förordningen. SKR uttalar att det av
förordningen framgår att det är kommunen som bemyndigas att utfärda föreskrifter om förbud
enligt förordningen. Lagstiftningen i sig anger inte på vilken nivå beslut om förbud med stöd
av bemyndigandet ska fattas, vilket innebär att beslutanderätten utgår från fullmäktige.
Behov av korta beslutsvägar och snabb beredningsprocess talar för att det finns intresse av
att överlåta viss beslutanderätt på styrelsen eller en nämnd, under förutsättning av att
ärendet inte är av principiell betydelse eller annars av större vikt, det s.k. delegationsförbudet
i 5 kap. 1 § kommunallagen. Med anledning av detta uttalande från SKR bedömer
kommunledningskontoret att det är möjligt för fullmäktige att delegera beslutanderätten till
kommunstyrelsen under förutsättning att beslutet inte bedöms vara av principiell karaktär. I
dessa fall väger vikten av en snabb beredningsprocess och snabba beslutsvägar tungt, för
att kunna agera mot en ökad smittspridning av covid-19 i kommunen.
Om kommunstyrelsen gör bedömningen att ett förbud inte längre behövs ska styrelsen
omgående fatta beslut om att upphäva förbudet.
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Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen ansvaret för uppgifter som ankommer
på kommunen enligt den tillfälliga lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av Covid-19 eller förordningar och föreskrifter som meddelas med stöd av denna, i
den mån uppgiften inte redan anförtrotts annan nämnd genom lag eller förordning.

2. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att besluta om föreskrifter som kan
meddelas med stöd av 13 § lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19. De beslut som omfattas av delegationen inskränker sig till förbud som
gäller under perioder från minst 48 timmar till högst en vecka och på följande platser:
 Badplatsen Playa Mjörn vid Mjörn
 Badplatsen Lövekulle vid Mjörn
 Lygnareds badplats vid Stora Färgen
 Badplatsen Gräfsnäs slottspark vid Anten
 Nolhaga lekplats i Nolhaga park
Delegationen omfattar även en eventuell förlängning av lagen.
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§ 85 2021.110 KS

Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen
Ärendebeskrivning
Förbundsstyrelsen i Göteborgsregionen (GR) fattade den 12 februari 2021 beslut om att
ställa sig bakom förslag till samverkan för barn och ungas hälsa, en överenskommelse
mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR).
Förbundsstyrelsen rekommenderade samtidigt medlemskommunerna att ställa sig bakom
förslaget. Syftet med överenskommelsen är att främja och tydliggöra struktur och ansvar för
samverkan, samarbete och samordning mellan berörda verksamheter vad gäller barn och
ungas hälsa. Målgruppen är barn och unga upp till och med 20 år som behöver samordnade
insatser och tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom VGR och
kommunerna. Överenskommelsen förtydligar verksamheternas ansvar för samverkan och
anger struktur och form för samarbete kring barn och unga med behov av insatser från både
kommun och region, i den mån det inte regleras i andra avtal och överenskommelser.
GR önskar svar från medlemskommunerna senast den 30 april 2021.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 mars 2021 lämnat följande yttrande:

Det framgår i både socialtjänstlagen (SoL) och Hälso – och sjukvårdslagen (HSL) att
kommuner och regioner har en generell skyldighet att samverka kring barn och unga på
individnivå när det finns behov av insatser från både kommun och region. Inom bland annat
Västbus har det funnits riktlinjer för barn och unga med sammansatt psykisk/psykiatrisk och
social problematik sedan 2005. Utöver detta ska kommuner och regioner sedan nya
bestämmelser 2017 ha fler överenskommelser. Ett arbete har sedan 2018 pågått för att ta
fram nya överenskommelser och uppdatera nuvarande överenskommelser. I detta arbete har
det framkommit att det vore bättre med en ny sammanslagen överenskommelse. Detta
förslag har varit på remiss hos VGR och Västra Götalands kommuner.
Alingsås kommun bedriver redan idag ett samarbete med Lerums kommun kring bland annat
barn och unga inom ramen för Samverkan Lerum och Alingsås (SAMLA). Inom SAMLA finns
det en arbetsgrupp där ett arbete redan påbörjats för att ta fram en plan för
implementeringen av den överenskommelse som föreslås av GR.
Både socialförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen i Alingsås kommun är positiva
till förslaget. Förvaltningarna är aktiva i SAMLA och står bakom överenskommelsen mellan
Västra Götalands kommuner och VGRs om barn och ungas hälsa. Kommunledningskontoret
har inget ytterligare att tillägga.
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Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:

Alingsås kommun ställer sig bakom förslag till samverkan för barns och ungas hälsa överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen.
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