Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-09-30

§ 101 2020.037 KS

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

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse sen 19 februari 2020 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret anser att Alingsås kommuns miljöpolicy är föråldrad och i stort
behov av aktualisering. Eftersom kommunfullmäktige i september 2019 antog en policy för
hållbar utveckling finns det numera en aktuell policy för kommunens hållbarhetsarbete inom
alla tre dimensionerna av hållbar utveckling; den ekologiska, den sociala och den
ekonomiska dimensionen. Genom att upphäva miljöpolicyn från 2003 och fokusera på att
efterleva policyn för hållbar utveckling kan kommunen kraftsamla, öka takten och
effektivisera åtgärdsarbetet för att nå ett långsiktigt hållbart Alingsås.
Kommunstyrelsen har den 9 mars 2020, § 25 behandlat ärendet.
Anförande
Anförande hålls av Eva-Lotta Pamp (M).

Förslag till beslut på sammanträdet
Eva-Lotta Pamp (M) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Alingsås kommuns miljöpolicy upphävs och ersätts med policy för hållbar utveckling i
Alingsås.
Expedieras till
Samtliga nämnder och bolag

Utdragsbestyrkande
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§ 102 2020.038 KS

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

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 februari 2020 lämnat följande yttrande:
Alingsås kommun har haft 19 lokala miljömål för åren 2011-2019 med delmål för år 20112013. Miljömålen togs fram i en omfattande process som inkluderade både politiker och
tjänstepersoner.
Till grund för Alingsås lokala miljömål låg de nationella miljökvalitetsmålen med tillhörande
etappmål för 2020. Dessa ska nu revideras av Naturvårdsverket. Även länsstyrelsen har
påbörjat en process där de regionala miljökvalitetsmålens tilläggsmål ska ses över.
I september antog kommunfullmäktige en policy för hållbar utveckling i Alingsås. Policyn
beskriver hur kommunen ska ta sig an Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen
med sina tillhörande 169 delmål. Av dessa delmål är närmare 40 stycken direkt tillämpbara
på lokalt miljö- och klimatarbete. Enligt beslut i kommunfullmäktige den 27 november 2019, §
218 ska uppföljning av Agenda 2030 ersätta de tidigare miljö- och sociala boksluten.
Kommunledningskontoret anser att målen i Agenda 2030 är tillräckliga för att vägleda
kommunens strategiska miljöarbete. Ytterligare lokala miljömål innebär inte mer miljönytta
men kräver stor arbetsinsats, såväl under framtagningsprocess som vid uppföljning.
Eftersom de nationella miljökvalitetsmålens etappmål ska revideras är det i nuläget lämpligt
att inte invänta resultatet av den processen, utan istället anta de globala hållbarhetsmålen
och lägga fokus på det aktiva åtgärdsarbete som krävs för att åstadkomma ett hållbart
Alingsås.
Kommunstyrelsen har den 9 mars 2020, § 28 lämnat behandlat ärendet.
Anförande
Anförande hålls av Anita Brodén (L) och Anna Hansson (MP).

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
KF § 102, forts
Anita Brodén (L) och Anna Hansson (MP) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
De globala målen i Agenda 2030 antas som Alingsås miljömål för åren 2020-2030.

Expedieras till
Samtliga nämnder och styrelser

Utdragsbestyrkande
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§ 104 2019.684 KS

Upphävande av nuvarande riktlinje för invånardialog i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Den 12 december 2007, § 216 beslutade kommunfullmäktige att dialog skulle föras med
medborgare vid beslut av större omfattning. Kommunfullmäktige antog den 28 mars 2012, §
59, riktlinjer för invånardialog i Alingsås.
I Alingsås kommuns flerårsstrategi för 2019 – 2021, ges samtliga nämnder i uppdrag att
stärka och utveckla demokratin och i lämpliga former använda sig av medborgardialog. I
kommunstyrelsens flerårsstrategi för 2019 - 2021 har ansvaret för uppdraget getts till
stabsavdelningen.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 29 januari 2019, § 3 om att upphäva nuvarande
riktlinje för invånardialog i Alingsås kommun. Ärendet återremitterades med motiveringen att
det behöver utredas i vilket forum beslut ska fattas om denna typ av riktlinjer.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 februari 2020 lämnat följande yttrande:
I stabsavdelningens verksamhetsplan för 2019 bryts uppdraget att använda sig av
medborgardialog ner till aktiviteter. Aktiviteter som stabsavdelningen ska genomföra under
2019 är att kartlägga hur förvaltningarna arbetar med medborgardialog i dag, uppdatera
Alingsås kommuns riktlinjer för medborgardialog och informera förvaltningarna om de nya
riktlinjerna.
Säkerhetsenheten och kansli- och juridikenheten har tagit fram en kartläggning av arbetet
med medborgardialog i Alingsås och ett förslag till ny riktlinje för medborgardialog i Alingsås
kommun. De nya riktlinjerna förtydligar bland annat hur nämnder och styrelser kan arbeta
med medborgardialog och hur rollfördelningen ska se ut i arbetet med medborgardialog.
Styrdokumentet kring medborgardialog bedöms vara en riktlinje. Riktlinjer ska ge vägledning
och stöd för hur uppgifter ska utföras. De koncentrerar sig på hur en åtgärd utförs och inte på
vad den innehåller. Riktlinjer kan även vara inriktade på metod och tillvägagångssätt. I
enlighet med förslag till policy för styrande dokument, som kommunfullmäktige föreslås
besluta om den 26 februari 2020, ska kommunstyrelsen fatta beslut om riktlinjer för
kommunen. Kommunfullmäktige måste upphäva tidigare beslut gällande riktlinje för
invånardialog i Alingsås kommun.
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KF § 104, forts
Kommunstyrelsen har den 9 mars 2020, § 29 lämnat följande förslag till beslut:
Nuvarande riktlinjer för invånardialog i Alingsås upphävs.
Anförande
Anförande hålls av Anna Hansson (MP), Jens Christian Berlin (L), Simon Waern (S) och
Boris Jernskiegg (SD).
Förslag till beslut på sammanträdet

Anna Hansson (MP) föreslår följande ändringar i förslag till beslut:
1. Dokumentet ska vara en policy.
2. Kommunfullmäktige ska godkänna policyn.
3. Begreppet ”invånardialog” ska huvudsakligen användas, även i namnet på dokumentet.
Jens Christian Berlin (L), Simon Wern (S) och Boris Jernskiegg (SD) föreslår att
kommunstyrelsens förslag bifalls.
Simon Waern (S) föreslår att Anna Hanssons (MP) ändringsförslag avslås.
Beslutsgång
Ordförande vägrar enligt KL 5 kap 57 § att ställa proposition på Anna Hanssons
ändringsförslag, då ordföranden anser att förslaget innebär att ett nytt ärende väcks.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Nuvarande riktlinjer för invånardialog i Alingsås upphävs.
Reservation
Anna Hansson (MP), Britt-Marie Kuylenstierna (MP) och Christian Wiberg (MP) reserverar
sig till förmån för eget förslag.
Expedieras till
Samtliga nämnder och bolag
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§ 105 2019.514 KS

Upphävande av nuvarande regler för sponsring inom Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 23 mars 2011, § 40 regler för sponsring i Alingsås kommun.
De nuvarande reglerna för sponsring behöver uppdateras, och ändras till riktlinjer i enlighet
med kommunens nya definition av styrande dokument.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 29 januari 2019, § 4 om att upphäva nuvarande
regler för sponsring i Alingsås kommun. Ärendet återremitterades med motiveringen att det
behöver utredas i vilket forum beslut ska fattas om denna typ av riktlinjer.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 februari 2020 lämnat följande yttrande:
Kommunstyrelsen har en budget för sponsring av föreningar, evenemang etc. Nuvarande
regler för sponsring utgår ifrån att kommunen blir sponsrad av andra aktörer och inte utifrån
att kommunen sponsrar föreningar och evenemang etc. Kommunledningskontoret har därför
identifierat behovet av att uppdatera riktlinjen för hur, vad och i vilka sammanhang
kommunen går in som sponsor. Kommunledningskontoret har i återremissen tagit fram en ny
version.
Det är viktigt att inte förväxla sponsring med bidrag eller gåvor. Sponsring innebär att en
sponsor ekonomiskt stödjer eller tillhandahåller en vara eller tjänst för en annan verksamhet i
utbyte mot kommersiella rättigheter till ett evenemang, en organisation eller liknande.
Det är också möjligt att en extern part vill sponsra någon form av kommunal verksamhet,
varför riktlinjen även anger hur sådan sponsring ska hanteras.

Utdragsbestyrkande
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KF § 105, forts
Kommunledningskontorets förslag till riktlinjer för sponsring sammanfattas enligt följande:
• Kommunens sponsoraktiviteter ska ske i samklang med kommunens Vision 2040 och
stärka kommunens varumärke som organisation och/eller plats.
• Sponsringsinsatsens omfattning ska vara i paritet till värdet på den
exponering/marknadsföring som sponsringen ger och samarbetet ska vila på affärsmässig
grund.
• Kommundirektören ansvarar för sponsorbudgeten och fattar beslut om sponsring.
• Vid omvänd sponsring, där en extern part sponsrar en kommunal verksamhet eller
investering, är det berörd nämnd som fattar beslut.
• Vid omvänd sponsring bör kommunen vara restriktiv och säkerställa att verksamheten inte
riskerar att påverkas på ett otillbörligt sätt på grund av sponsringen.
• Sponsring som överstiger ett prisbasbelopp ska avtalas skriftligt. Även sponsring av lägre
belopp måste ha ett skriftligt underlag.
Sponsringssamarbeten ska utvärderas innan nytt avtal sluts.
Styrdokumentet kring sponsring bedöms vara en riktlinje. Riktlinjer ska ge vägledning och
stöd för hur uppgifter ska utföras. De koncentrerar sig på hur en åtgärd utförs och inte på vad
den innehåller. Riktlinjer kan även vara inriktade på metod och tillvägagångssätt. I enlighet
med förslag till policy för styrande dokument, som kommunfullmäktige föreslås besluta om
den 26 februari 2020, ska kommunstyrelsen fatta beslut om riktlinjer för kommunen.
Kommunfullmäktige måste upphäva tidigare beslut gällande regler för sponsring.
Kommunstyrelsen har den 9 mars 2020, § 30 lämnat följande förslag till beslut:
Regler för sponsring upphävs.
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KF § 105, forts
Anförande
Anförande hålls av Anita Brodén (L) och Anna Hansson (MP).
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Förslag till beslut på sammanträdet

Anita Brodén (L) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls.
Anna Hansson (MP) föreslår följande ändringar i förslag till beslut:
Styrdokumentet ska heta Policy för Sponsring.
Kommunfullmäktige ska anta ny policy för sponsring.
Beslutsgång
Ordförande vägrar enligt KL 5 kap 57 § att ställa proposition på Anna Hanssons
ändringsförslag, då ordföranden anser att förslaget innebär att ett nytt ärende väcks.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Regler för sponsring upphävs.
Reservation
Anna Hansson (MP), Britt-Marie Kuylenstierna (MP) och Christian Wiberg (MP) reserverar
sig till förmån för eget förslag.
Expedieras till
Samtliga förvaltningar, avdelningschefer KLK

Utdragsbestyrkande
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§ 113 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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KF § 113, 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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KF § 113, forts
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.
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KF § 113, forts
Kommunstyrelsen har den 7 september 2020, § 120 lämnat förslag till kommunfullmäktige
om tider för kommunfullmäktiges sammanträden 2021 för beslut.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jens Christian Berlin (L) föreslår följande ändring i förslag till beslut:
Kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2021 hålls den 16 juni.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till
sammanträdestider för kommunfullmäktige januari till maj, samt september till december
2021.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Jens Christian Berlins ändringsförslag
och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget att kommunfullmäktiges
sammanträde i juni hålls den 16 juni.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2021 godkänns enligt följande:
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
24 februari
31 mars (årsredovisning)
28 april
26 maj
16 juni

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

Första sammanträdet med kommunfullmäktige år 2022 äger rum onsdagen den 26 januari.
Expedieras till
Samtliga nämnder, bolag och räddningstjänstförbundet
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