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Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige- Karrar Al-Ameri (S)
Karrar Al-Ameri (S) har i skrivelse den 16 mars 2016 avsagt sig uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut:
Meddelandet vidarebefordras till Länsstyrelsen.

Exp. Lst, Klk-lön, Klk-kansli
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Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i tekniska
nämnden - Adam Jansson (KD)
Beslut
Adam Jansson (KD) har i skrivelse den 26 februari 2016 avsagt sig uppdraget som ersättare
i tekniska nämnden.

Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Exp.TN, Klk-lön, Klk-kansli
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Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i vård- och
äldreomsorgsnämnden - Peter Bwabula (MP)

Peter Bwabula (MP) har i skrivelse den 26 februari 2016 avsagt sig uppdraget som ersättare
i vård- och äldreomsorgsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Exp. VÄN, Klk-lön, Klk-kansli
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Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i vård- och
äldreomsorgsnämnden - Josefine Werner Alm (S)

Josefin Werner Alm (S) har i skrivelse den 14 mars 2016 avsagt sig uppdraget som ersättare
i vård- och äldreomsorgsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Exp. VÄN, Klk-lön, Klk-kansli
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Kommunalt kompletteringsval - Ersättare i vård- och
äldreomsorgsnämnden efter Josefine Werner Alm (S), Ingela
Lausen (S)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Ingela Lausen (S) utses till ersättare i vård- och äldreomsorgsnämnden för tiden fram till och
med den 31 december 2018.

Exp. VÄN, Klk-lön, Klk-kansli
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Information
A/ Granskning av kommunens flyktingmottagande avseende styrning och ledning
B/ Grundläggande granskning 2015
C/ Revisionsberättelse 2015 för Alingsås kommun
D/ Årsredovisning 2015 för Alingsås kommun
E/ Allmänhetens frågestund om årsredovisning 2015 för Alingsås kommun – Inga frågor
ställs.
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Revisionsberättelse för år 2015 Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Revisorerna har den 21 mars 2016 lämnat revisionsberättelse för år 2015 och tillstyrker att
ansvarsfrihet beviljas för styrelsen, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i
dessa organ. Revisorerna tillstyrker också att kommunens årsredovisning för 2015
godkänns.
Revisorernas bedömning är att styrelse, nämnder och beredningar i Alingsås kommun har
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt. Styrelsens och nämndernas interna kontroll bedöms i huvudsak ha varit tillräcklig.
Vidare bedöms räkenskaperna i allt väsentligt vara rättvisande, med undantag för att
kommunen inte följer lagen om kommunal redovisning kap 5 § 4, pensionsutbetalningar.
Resultatet enligt årsredovisningen är inte förenligt med de av fullmäktige uppställda
finansiella målen. Revisorerna bedömer att tillräckliga underlag saknas för att kunna uttala
sig om resultatet i årsredovisningen är i enlighet med de verksamhetsmål som fullmäktige
uppställt.
Kommunfullmäktiges beslut:
Styrelsen och de övriga nämnderna och de förtroendevalda i dessa organ beviljas
ansvarsfrihet för 2015. Lämnade rekommendationer följs i sin helhet.
Anteckning
Det antecknas att endast de ledamöter vilka jämlikt 5 kap 20a § kommunallagen är att anse
som berättigade att delta i handläggningen av ärende om ansvarsfrihet deltar i respektive
beslutspunkt om ansvarsfrihet.
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Årsredovisning 2015 Alingsås kommun
Beslut
Ärendebeskrivning
Styrmodellen är ett redskap för politiska beställningar och för att anslå resurser till
verksamhetsutförare så att dessa kan leverera tjänster anpassade till målgruppernas
önskemål och behov, vilket fastställs i Flerårsstrategi för Alingsås kommun. En viktig del av
styrmodellen är uppföljning, så att nämnder, styrelser och fullmäktige får kunskap om
tjänsternas kvalitet, verksamhetens ekonomiska läge samt personalredovisning. I Alingsås
kommun sker uppföljning tre gånger om året, per den sista april (vårbokslut), per den sista
augusti (delårsbokslut) samt per den sista december (årsredovisning).
Årsredovisningen är kommunstyrelsens samlade rapport och analys av verksamhet,
ekonomi och personal till kommunfullmäktige för det gångna året. I årsredovisningen följer
kommunfullmäktige upp och analyserar de prioriterade målen och indikatorerna utifrån
nämndernas och bolagens redovisade resultat, men även utifrån de tvärsektoriella områden
som kommunfullmäktige har prioriterat (folkhälsa, tillgänglighet, miljö och klimat).
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 1 mars 2016 anfört bland annat:
1. Årsredovisningen beslutas av kommunfullmäktige i mars och är ett underlag till
revidering av mål, åtaganden och ekonomiska ramar för nästkommande
flerårsstrategi.
2. I beslutad flerårsstrategi 2015-2017 för Alingsås kommun anges tre finansiella mål.
Första målet innebär att resultatet ska uppgå till minst 2% av skatteintäkter och
statsbidrag. Det andra målet innebär att samtliga årets investeringar ska
självfinansieras genom resultat och avskrivningar. Det tredje målet innebär att
nettokostnaderna inte ska öka snabbare än skatteintäkter och statsbidrag. För 2015
uppfyller Alingsås kommun inte något av de tre målen fullt ut. Årets resultat uppgår
till 1,8% samtidigt som nettokostnaderna ökar något snabbare än skatteintäkter och
statsbidrag. Självfinansieringsgraden uppgår till 89,6%. Detta sammantaget gör att
god ekonomisk hushållning utifrån kommunens uppställda finansiella mål ej uppfylls.
Däremot klarar kommunen det lagstadgade balanskravet.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 mars 2016, § 34, och då lämnat följande
förslag till beslut:
Årsredovisning för 2015 för Alingsås kommun godkänns.
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Anförande
Anförande hålls av Joakim Järrebring (S), Daniel Filipsson (M) och Per Palm (L).
Yrkande
Joakim Järrebring (S), Daniel Filipsson (M) och Per Palm (L) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut:
Årsredovisning för 2015 för Alingsås kommun godkänns.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

16

Kommunfullmäktige
Protokoll
2016-03-30
KF § 69 Dnr 2016.101 KS 081

Idéburet offentligt partnerskap IOP, godkännande till vård- och
äldreomsorgsnämnden
Ärendebeskrivning
Driften av äldreboendet Ginstgården har genom beslut i kommunfullmäktige den 27 augusti
2003, § 92 varit utlagt på entreprenad sedan starten den 1 oktober 2004. Stiftelsen Bräcke
Diakoni har drivit verksamheten sedan den 1 oktober 2010. Då den avtalade perioden om
fyra år löpte ut den 30 september 2014, beslöt vård- och äldreomsorgsnämnden den 24
september 2013, § 68 att utnyttja möjligheten till förlängning av nuvarande avtal till och med
den 30 september 2016 då avtalet upphör. Nämnden står 2016 därmed inför en ny
avtalsperiod.
Vård- och äldreomsorgsförvaltningen fick den 18 maj 2015, § 40 i uppdrag av nämnden att
utarbeta förfrågningsunderlag och genomföra en upphandling av Ginstgårdens äldreboende
efter att förvaltningen återkommit till nämnden med underlag för beslut i strategiska
avvägningar.
Vid avtalsträff med förvaltningen den 18 maj 2015 framförde Bräcke Diakoni ett förslag om
en utveckling av den verksamhet som stiftelsen idag driver i Alingsås. Enligt förslag skulle
denna utvecklade verksamhet regleras genom att Bräcke Diakoni och Alingsås kommun
ingår ett idéburet offentligt partnerskap (IOP). Under de senaste åren har det mellan det
offentliga och aktörer inom den sociala ekonomin vuxit fram en särskild form av samarbete
på det sociala området under benämningen idéburet offentligt partnerskap (IOP). Syftet med
dessa partnerskap är att utveckla nya lösningar och samarbetsformer kring åtgärder mot
sociala problem och utmaningar. Partnerskapet är en samverkansmodell som inte bygger på
marknadsmekanismer och kommersiella kontrakt utan grundas på ömsesidighet.
Förslaget från Bräcke Diakoni innebär i korthet att erbjuda en vårdkedja för äldre personer
med inriktning mot demens; inkluderande drift av äldreboendet Ginstgården, hemtjänst,
sjuksköterskekontakt på vårdcentral, förebyggande arbete genom Alzheimers café och
kontinuerlig verksamhets- och kompetensutveckling av personal genom delägarskap i Ersta
Sköndal Högskola.
Förslaget presenterades för vård- och äldreomsorgsnämnden, som den 21 september 2015,
§ 73 beslöt att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna att ingå ett IOP-avtal,
respektive att genomföra en upphandling med sociala hänsyn enligt lag om offentlig
upphandling (2007:1081), LOU.
Förvaltningen gav den 30 september 2015 advokatbyrån Gärde Wesslau uppdraget att
genomföra en rättsutredning i frågorna. Advokatbyrån Gärde Wesslau översände en färdig
utredning till förvaltningen den 7 december 2015.
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Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 29 februari 2016 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har varit med i beredningen av ärendet till vård- och
äldreomsorgsnämnden.

Vård- och äldreomsorgsnämnden står inför ett beslut huruvida ett IOP-avtal ska tecknas eller
en upphandling ska initieras.
I beredningen av ärendet har konstaterats att det finns risker och vinster med båda
alternativen. En bedömning av riskerna i förhållande till vinsterna måste därför göras.
Förvaltningens primära mål är att äldreomsorg bedrivs med god kvalitet, vilket innefattar
kontinuerlig och systematisk verksamhetsutveckling. Förvaltningen är också angelägen att
bidra till en utveckling av verksamheterna till äldre personer och bibehålla ett upprättat gott
samarbete till en leverantör som uppvisar god kvalitet och god förmåga till
verksamhetsutveckling. En upphandling enligt LOU kan inte garantera en sådan utveckling
och innebär vidare en risk att förlora en leverantör som i olika uppföljningar sedan avtalets
start 2010 har uppvisat en god kvalitet. Mot bakgrund av detta bedömer förvaltningen att
risken för att förvaltningen inte når sitt primära mål överstiger de vinster en eventuell
upphandling kan ge. (Se bilaga 1 till kommunledningskontorets skrivelse)
Nämnden vill därför pröva frågan om ett IOP-avtal ska tecknas med Bräcke Diakoni kring en
vårdkedja för äldre personer med inriktning mot demens, och överlämnar frågan till
kommunfullmäktige för beslut.
Kommunledningskontoret har inget att tillägga i sak i beredningen av ärendet däremot måste
understrykas att frågan är principiell och ett beslut att ett IOP-avtal ska ingås med Bräcke
Diakoni innebär ett medvetet risktagande utifrån ett juridiskt perspektiv.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 mars 2016, § 43, och lämnat följande förslag
till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner att vård- och äldreomsorgsnämnden ingår ett IOP-avtal med
Bräcke Diakoni avseende en vårdkedja för äldre personer med inriktning mot demens.
Anförande
Anföranden hålls av Joakim Järrebring (S), Anna Hansson (MP), Kristina Grapenholm (L)
och Daniel Filipsson (M).
Yrkande
Joakim Järrebring (S), Anna Hansson (MP), Kristina Grapenholm (L) och Daniel Filipsson
(M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Kommunfullmäktiges beslut:

IOP-avtal mellan vård- och äldreomsorgsnämnden och Bräcke Diakoni avseende vårdkedja
för äldre personer med inriktning mot demens godkänns.

Exp. VÄN
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Alingsås Segelsällskap, arrendeavtal
Ärendebeskrivning
Alingsås segelsällskap (ASS) har inkommit med en begäran till samhällsbyggnadskontoret
om att få arrendera markområde i Alfhem. Föreningen framför investeringar i verksamheten
samt uppfyllande av myndighetskrav som bakgrund till sitt önskemål om ett flerårigt
nyttjanderättsavtal.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 25 januari 2016 § 4
följande:
-

-

-

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna att ett
arrendeavtal för 20 år tecknas med ASS för hamnområdet runt mastkranen och det
nuvarande klubbhuset, med en förlängningstid om 3 år åt gången, från och med den 1
januari 2016.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna att ett
arrendeavtal för 3 år tecknas med ASS för de markområden som nyttjas av föreningen,
exklusive hamnområdet runt mastkranen och det nuvarande klubbhuset, med en
förlängningstid om 1 år åt gången.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar under förutsättning av kommunfullmäktiges
godkännande, att godkänna att samhällsbyggnadskontoret genom exploateringschefen
får teckna nya arrendeavtal med ASS inom de tidsramar som kommunfullmäktige
beslutar.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 4 mars 2016 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit del av ärendet från samhällsbyggnadsnämnden och gör
följande bedömning. Föreslagna arrendeavtal får påverkan på det i Tillväxtprogrammet
prioriterade utbyggnadsprojektet Mjörnstranden. Det är därför av vikt att planarbetet för
området inte begränsas av ingångna arrendeavtal som löper en längre tid. I ärende om
hyresavtal för Lövekulle camping beslutade kommunfullmäktige vid sitt sammanträde
den 25 november 2015 § 182 att fortsätta teckna ett 1-årigt hyresavtal för att inte begränsa
kommande planarbete för Mjörnstranden. Kommunledningskontoret gör bedömningen att
samma principer bör gälla även i detta ärende.
I samhällsbyggnadsnämndens beslut föreslås ett 20 årigt arrendeavtal med ASS för området
runt mastkranen och det nuvarande klubbhuset. Det främsta motivet till detta är att
möjliggöra för föreningen att genomföra nödvändiga investeringar. Kommunledingskontoret
gör bedömningen att 20 år är för långt och att avtalet bör vara 1-årigt. Föreningens behov av
investeringar skulle i så fall kunna lösas genom ett avtal där kommunen förbinder sig att
ersätta ASS för nedlagda kostnader ifall föreningen blir tvungen att flytta. Avtalet kring detta
och dess förutsättningar får då tas fram i dialog mellan kommunen och föreningen.
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Vidare föreslår samhällsbyggnadsnämnden ett 3-årigt avtal för det område som nyttjas av
föreningen exklusive hamnområdet runt mastkranen och nuvarande klubbhus.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att samma princip som i ärendet kring Lövekulle
camping bör följas. Arrendet bör därför vara 1-årigt.
Kommunstyrelsen har den 7 mars 2016 § 44, behandlat ärendet och lämnat följande förslag
till beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att teckna ett 1-årigt arrendeavtal med
Alingsås segelsällskap.
Anförande
Anföranden hålls av Boris Petrusson (SD), Joakim Järrebring (S), Thomas Petersson (C),
Pär-Göran Björkman (S), Daniel Filipsson (M) och Tore Hult (S).
Yrkande
Boris Petrusson (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag och yrkar att
kommunfullmäktige godkänner ett 20-årigt hyresavtal med en förlängning om tre år åt
gången vad gäller hamnområdet runt mastkranen och det nuvarande klubbhuset, samt att
ett arrendeavtal sluts för tre år beträffande de övriga markomården som nyttjas av
föreningen med en förlängningstid om ett år åt gången.
Thomas Petersson (C) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige
godkänner ett tre-årigt hyresavtal med en förlängning om tre år åt gången vad gäller
området runt mastkranen och det nuvarande klubbhuset, samt att ett arrendeavtal sluts för
tre år beträffande de övriga markområden som nyttjas av föreningen med en förlängningstid
om ett år åt gången.
Joakim Järrebring (S), Pär-Göran Björkman (S), Daniel Filipsson (M) och Tore Hult (S) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande fastställer propositionsordning enligt följande:
Boris Petrussons (SD) yrkande mot Thomas Peterssons (C) yrkande och finner bifall till
Thomas Peterssons (C) yrkande.
Thomas Peterssons (C) yrkande ställs i proposition mot kommunstyrelsens förslag till beslut
och ordförande finner bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att teckna ett 1-årigt arrendeavtal med
Alingsås segelsällskap.
Exp. SBN, Alingsås Segelsällskap

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2016-03-30
KF § 71 Dnr 2016.041 KS 320

Exploateringsavtal, Skårsvägen
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 25 januari 2016, § 6 att
föreslå kommunfullmäktige att anta undertecknat exploateringsavtal för Skårsvägen.
Som grund för exploateringsavtalet ligger förslag till detaljplan för Skårsvägen. Avtalet syftar
till att reglera utbyggnad och finansiering av allmänna anläggningar samt överföring av mark.
Detaljplanen omfattar totalt 24 nya tomter för småhus samt 5 nya tomter för flerbostadshus.
Utbyggnaden enligt exploateringsavtalet omfattar såväl ny väg inklusive belysning öster om
Skårsvägen, som en ombyggnad av befintlig väg samt ny GC-väg inom området. Kostnaden
för ny väg öster om Skårsvägen bekostas av kommunen. Ombyggnad av befintlig väg samt
ny GC-väg kostnadsfördelas mellan exploatör och kommunen utifrån överenskommen
kostnadsfördelning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 25 februari 2016 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit del av ärendet och gör följande bedömning;
Exploateringsavtalet omfattar bland annat kostnadsfördelning avseende byggnation av
allmänna anläggningar, samt erforderliga säkerheter för exploatörernas åtaganden.
Kostnadsfördelning mellan kommunen och exploatörerna uppgår till 58% för kommunen och
42% för exploatörerna. Som säkerhet för exploatörernas åtaganden gentemot kommunen
ställs bankgaranti.
Exploateringsavtalet innebär ett uttagande av gatukostnadsersättning. Förutsättningarna för
kommunens uttag av gatukostnadsersättning regleras i beslut från kommunfullmäktige
den 20 december 1989, § 230. I beslutet regleras även vad som anses vara en godtagbar
säkerhet för exploatörens åtaganden.
Kommunledningskontoret noterar att kommunens beslut från 1989 att ta ut
gatukostnadsersättning gäller, men att det kan behöva ses över och aktualiseras.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 23 november 2015, § 228 att
återremittera förslag på nya exploateringsriktlinjer för Alingsås. Bakgrunden till återremissen
var bland annat att frågan kring gatukostnadsersättning behövde utredas ytterligare. Till
dess att nya riktlinjer beslutats gäller beslutet från 1989.
Kommunens möjlighet att ta ut gatukostnadsersättning har använts sparsamt de senaste
åren. Kommunledningskontoret betonar därför vikten av att exploatörerna blir informerade
om förutsättningarna för uttag av gatukostnadsersättningar samt vilka alternativ för
godtagbar säkerhet som finns att tillgå. Detta är särskilt viktigt då uttaget av
gatukostnadsersättning grundar sig på ett så pass gammalt beslut.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2016-03-30
KF § 71 Dnr 2016.041 KS 320
Sammantaget gör kommunledningskontoret bedömningen att exploateringsavtalet för
Skårsvägen bör godkännas.

Kommunstyrelsen har den 7 mars 2016 § 41, behandlat ärendet och lämnat följande förslag
till beslut:
Exploateringsavtal för Skårsvägen godkänns.
Anförande
Anförande hålls av Emma Liljewall (MP).
Yrkande
Emma Liljewall (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut:
Exploateringsavtal för Skårsvägen godkänns.
Jäv
John Skoglund (S) och Simon Waern (S) deltar ej i beslutet på grund av jäv.
Exp. SBN, SBK-exploatering, laga kraft

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2016-03-30
KF § 72 Dnr 2016.106 KS 078

Hantering av nämndernas resultat 2015 i enlighet med nya
ekonomistyrprinciper
Ärendebeskrivning
I samband med varje årsbokslut har kommunfullmäktige tagit ställning till hantering av
nämndernas eventuella underskott. I samband med flerårsstrategi 2016-2018 för Alingsås
kommun ändrades kommunens ekonomiska styrprinciper vilket öppnar upp för en
annorlunda hantering av nämndernas underskott jämfört med tidigare års hantering.
Vid sitt sammanträde den 11 juni 2014, § 84 beslutade kommunfullmäktige om riktlinjer för
ekonomistyrning. I dessa framgår följande avseende nämndernas återhämtande av
underskott:
”En nämnd får inte förbruka mer resurser än vad den blivit tilldelad. Om detta ändå sker skall
nämnden täcka underskottet inom två år.”
I samband med beslut om flerårsstrategi 2016-2018 för Alingsås den 25 november 2015,
§ 183 beslutade kommunfullmäktige om reviderade ekonomistyrprinciper för Alingsås
kommun. I dessa ändrades skrivningen kring återhämtande av underskott till följande
lydelse:
”Om en nämnd förbrukar mer än de resurser som den blivit tilldelad ska kommunfullmäktige
fastställa, i samband med årsredovisningen, om underskottet ska återhämtas från
kommande två års ramar eller skrivas av.”
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 1 mars 2016 bland annat angett följande:
Frågan kring återhämtande av underskott aktualiseras särskilt med anledning av att
kommunfullmäktige beslutat om nya ekonomistyrprinciper i samband med flerårsstrategi
2016. Bokslut 2015 följs upp utifrån tidigare ekonomistyrprinciper och finansiella mål,
samtidigt som beslutet kring återhämtande av underskott påverkar verksamheterna
framöver. Då beslutet påverkar nämndernas kommunbidrag för kommande år anser
kommunledningskontoret att de reviderade ekonomistyrprinciperna bör tillämpas. Enligt
dessa ska kommunfullmäktige ta ställning till om underskott ska återhämtas eller skrivas av.
I bokslut 2015 redovisar fyra av de skattefinansierade verksamheterna underskott. Därtill ska
beslut fattas kring hantering av de avgiftfinansierade verksamheterna VA- och
avfallshantering av 2015 års resultat.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2016-03-30
KF § 72 Dnr 2016.106 KS 078

Kommunstyrelsen har den 7 mars 2016 § 36, behandlat ärendet och lämnar följande förslag
till beslut:
1. Socialnämndens underskott om 4,7 mnkr för 2015 skrivs av.
2. Barn- och ungdomsnämndens underskott om 3,1 mnkr för 2015 skrivs av.
3. Samhällsbyggnadsnämndens underskott för samhällsbyggnadskontoret om 0,9 mnkr
för 2015 skrivs av.
4. Tekniska nämndens underskott för de skattefinansierade verksamheterna om 5,8 mnkr
för 2015 skrivs av.
5. VA:s överskott om 1,1 mnkr för 2015 regleras gentemot upparbetad skuld till
VA-kollektivet.
6. Avfalls underskott om 3,2 mnkr regleras gentemot upparbetad skuld till avfallskollektivet.
Anförande
Anföranden hålls av Boris Petrusson (SD), Daniel Filipsson (M), Joakim Järrebring (S), och
Anna Hansson (MP).
Yrkande
Boris Petrusson (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag samt att punkterna 1-4 ska
inhämtas inom två år.
Joakim Järrebring (S) och Anna Hansson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs.
Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Boris Petrussons (SD) ändringsyrkande.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2016-03-30
KF § 72 Dnr 2016.106 KS 078
Ja
Marita Barkhage Foster (V)
Pär-Göran Björkman (S)
Maria B. Nilsson (S)
Björn Wallin Salthammer (S)
Birgitta Carlsson (S)
Fredrik Dolff (MP)
Jan Gustafsson (V)
Jonatan Gustafsson (V)
Anna Hansson (MP)
Leif Hansson (S)
Tore Hult (S)
Anita Hedén Unosson (S)
Karin Johansson (S)
Joakim Järrebring (S)
Lena Klevenås (MP)
Britt-Marie Kuylenstierna (MP)
Birgitta Larsson (S)
Emma Liljewall (MP)
Anders Sandberg (S)
John Skoglund (S)
Martin Lindberg (V)
Katrin Svensson (S)
Simon Waern (S)
Lennart Allbro (S)
Avstår
Staffan Albinsson (C)
Anita Brodén (L)
Daniel Filipsson (M)
Kristina Grapenholm (L)
Niklas Hellgren (KD)
Gunnar Henriksson (M)
Jan Kesker (L)
Thorsten Larsson (M)
Magnus Linde (M)
Peter Martini (SD)
Håkan Jonsson (L)
Susanna Nerell (C)
Anton Oskarsson (M)
Per Palm (L)
Eva-Lotta Pamp (M)
Kent Perciwall (KD)
Thomas Petersson (C)
Emil Johansson (M)
Linda Espeving (M)
Urban Eklund (KD)
Per-Gordon Tranberg (M)
Anne-Lie Tulokas Olsson (KD)
Micaela Kronberg Thor (M)

Nej
Therese Erlandsson (SD)
Agneta Grange Petrusson (SD)
Boris Petrusson (SD)

Med 25 ja-röster, 3 nej-röster och 23 som avstår antas kommunstyrelsens förslag till beslut.
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2016-03-30
KF § 72 Dnr 2016.106 KS 078
Kommunfullmäktiges beslut:
1. Socialnämndens underskott om 4,7 mnkr för 2015 skrivs av.
2. Barn- och ungdomsnämndens underskott om 3,1 mnkr för 2015 skrivs av.

3. Samhällsbyggnadsnämndens underskott för samhällsbyggnadskontoret om 0,9 mnkr
för 2015 skrivs av.
4. Tekniska nämndens underskott för de skattefinansierade verksamheterna om 5,8
mnkr för 2015 skrivs av.
5. VA:s överskott om 1,1 mnkr för 2015 regleras gentemot upparbetad skuld till
VA-kollektivet.
6. Avfalls underskott om 3,2 mnkr regleras gentemot upparbetad skuld till
avfallskollektivet.
Reservation
Staffan Albinsson (C), Anita Brodén (L), Daniel Filipsson (M), Kristina Grapenholm (L),
Niklas Hellgren (KD), Gunnar Henriksson (M), Jan Kesker (L), Thorsten Larsson (M),
Magnus Linde (M), Håkan Jonsson (L), Susanna Nerell (C) ,
Anton Oskarsson (M), Per Palm (L), Eva-Lotta Pamp (M), Kent Perciwall (KD), Thomas
Petersson (C), Emil Johansson (M), Linda Espeving (M), Urban Eklund (KD), Per-Gordon
Tranberg (M), Anne-Lie Tulokas Olsson (KD) och Micaela Kronberg Thor (M) reserverar sig
mot beslutet och anger följande:
Alliansens ekonomistyrprinciper innebar bland annat att nämnderna skulle inhämta
underskott inom två år. Dessa har ändrats i och med fullmäktiges antagande av en rödgrön
flerårsstrategi. Att skriva av nämndernas underskott riskerar att försämra kommunens
ekonomiska ställning och ytterligare höja ett redan högt kostnadsläge. Vi förutsätter att den
rödgröna ledningen vidtar åtgärder för att istället dämpa kostnadsökningstakten.
Peter Martini (SD) reserverar sig mot beslutet.

Exp. Samtliga nämnder, Klk-ek

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2016-03-30
KF § 73 Dnr 2015.492 KS 326

Nolhaga slott - serveringsverksamhet, ny målbild och höjt
driftsbidrag
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 28 september 2015, § 111 att:
-

Föreslå kommunstyrelsen att skyndsamt ta fram en ny målbild och framtida
verksamhetsinriktning för Nolhaga slott.
Föreslå kommunstyrelsen att i budgetarbetet för 2016 utöka kommunbidraget för
nämndens fastighetsbestånd med 1 000 tkr för att täcka det årliga underskottet för
Nolhaga slott.
Föreslå kommunstyrelsen att skyndsamt driva på möjligheten att överföra Nolhaga slott
till Fabs AB.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 11 februari 2016 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit del av ärendet och gör följande bedömning;
Kommunledningskontoret föreslår att reviderad målbild och framtida verksamhetsinriktning
för Nolhaga slott tas fram under 2016.
Nämndens begäran om utökat kommunbidrag för Nolhaga slott 2016 är beaktat i beslutad
flerårsstrategi 2016-2018. Kommunstyrelsen tilldelades där 1 000 tkr i höjd grundram för
Nolhaga slott. Nämndens begäran bedöms därmed vara besvarad.
Kommunledningskontoret delar samhällsbyggnadsnämndens uppfattning om att Nolhaga
slott bör föras över till Fabs AB. Kommunstyrelsen gav den 22 november 2010, § 276
kommunledningskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna att överföra Nolhaga slott till
Fabs AB. Därefter har samhällsbyggnadsnämnden aktualiserat frågan vid sitt sammanträde
den 16 december 2013, § 197 samt senast vid sitt sammanträde den 28 september 2015, §
111.
Kommunledningskontoret och samhällsbyggnadskontoret har för avsikt att fullfölja uppdraget
att överlåta Nolhaga slott till Fabs AB skyndsamt. Ett hyreskontrakt mellan Alingsås kommun
och Fabs AB kommer då att upprättas. När målbilden är reviderad och beslutad kan en
långsiktig lösning med ny hyresgäst arbetas fram.
Kommunstyrelsen har den 7 mars 2016 § 38, behandlat ärendet och lämnar följande förslag
till beslut:
1. Samhällsbyggnadsämndens begäran om tilläggsanslag för 2016 avslås då frågan är
beaktad i beslutad flerårsstrategi 2016-2018.
2. Nolhaga slott överförs till Fabs AB under 2016. Förslag till förstahandskontrakt mellan
Alingsås kommun och Fabs AB tas fram skyndsamt.
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2016-03-30
KF § 73 Dnr 2015.492 KS 326
Anförande
Anförande hålls av Per-Göran Björkman (S).
Kommunfullmäktiges beslut:
1. Samhällsbyggnadsnämndens begäran om tilläggsanslag för 2016 avslås då frågan
är beaktad i beslutad flerårsstrategi 2016-2018.
2. Nolhaga slott överförs till Fabs AB under 2016. Förslag till förstahandskontrakt
mellan Alingsås kommun och Fabs AB tas fram skyndsamt.

Exp. SBN, Fabs

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2016-03-30
KF § 74 Dnr 2016.044 KS 077

Omfördelning av kommunbidrag med anledning av
Tjänstekatalogen
Ärendebeskrivning
2007 gjordes en överenskommelse mellan kommunledningskontoret, barn- och
ungdomsförvaltningen samt utbildningsförvaltningen avseende Skol-IT. Överenskommelsen
innebar att kommunledningskontoret övertog ansvaret mot en årlig ersättning om 2 560 tkr.
Detta belopp har sedan dess justerats i förvaltningarnas budgetar och räknats upp årligen
som en del av det totala kommunbidraget.
2016 införs Tjänstekatalogen för IT, vilket medför förändringar i debitering gentemot
förvaltningarna. Syftet med Tjänstekatalogen är en mer samordnad IT-hantering där ITenheten på kommunledningskontoret debiterar respektive förvaltning utifrån fastställd
prislista. I samband med detta kommer även kostnader för Skol-IT att vara inkluderat i
prissättningen. IT-enheten vid kommunledningskontoret kommer således att debitera barnoch ungdomsförvaltningen samt utbildningsförvaltningen för dessa tjänster. I och med denna
förändring uppstår ett behov av att återföra de budgetmedel som flyttades 2007.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 10 februari 2016 lämnat följande yttrande:
Grundbeloppet som flyttades från barn- och ungdomsförvaltningen samt
utbildningsförvaltningen till kommunledningskontoret 2007 uppgick till 2 560 tkr. Sedan dess
har beloppet varit föremål för uppräkning i samband med varje års budgetarbete. Beloppet
som återförs bör därför vara reglerat med kommunstyrelsens erhållna uppräkning de
senaste åren. Efter uppräkning uppgår beloppet till 2 850 tkr. Detta belopp ska fördelas
mellan barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden. Det uppräknade beloppet
fördelar sig enligt följande:
Barn- och ungdomsnämnden (60%): 1 710 tkr
Utbildningsnämnden (40%): 1 140 tkr.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 mars 2016 § 39, och lämnat följande förslag
till beslut:
Justering av kommunstyrelsens grundram med totalt -2 850 tkr med fördelning till barn- och
ungdomsnämnden med 1 710 tkr samt Utbildningsnämnden 1 140 tkr godkänns.
Kommunfullmäktiges beslut:
Justering av kommunstyrelsens grundram med totalt -2 850 tkr med fördelning till barn- och
ungdomsnämnden med 1 710 tkr samt Utbildningsnämnden 1 140 tkr godkänns.

Exp. BUN, UTB, Klk-ek

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2016-03-30
KF § 75 Dnr 2015.603 KS 005

Förändrad organisation för översiktsplanering och exploatering
samt inriktningsbeslut kring bolagisering av VA och Avfall
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 9 november 2015, § 210 att ge
kommunledningskontoret i uppdrag att utreda en bolagisering av VA och
avfallsverksamheterna.
Kommunledningskontorets uppdrag påverkas av ett ytterligare beslut i kommunstyrelsen den
7 december 2015, § 261 där kommunstyrelsen föreslog en förändrad ansvarsfördelning
inom samhällsplanering och de tekniska verksamheterna. Kommunstyrelsens förslag
remitterades till tekniska nämnden samt samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har den 25 januari 2016, § 1 lämnat remissvar, tekniska
nämnden har den 26 januari 2016, §1 lämnat sitt remissvar. Nämndernas remissvar berör
dels frågan om ändrad ansvarsfördelning, dels den eventuella bolagiseringen av
VA och Avfall.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 2 mars 2016 framfört följande:
Kommunledningskontorets yttrande i sin helhet framgår av bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.
Yttrandet berör följande delar:
1. Nämndernas remissvar.
2. Kommunledningskontorets yttrande kring nämndernas remissvar.
3. Kommunledningskontorets yttrande kring förändrad organisation av översiktsplanering
och exploatering.
4. Kommunledningskontorets yttrande kring bolagisering av VA och Avfall.
Sammanfattningsvis innebär yttrandet från kommunledningskontoret att utredningen kring
bolagisering av VA och Avfall ska ske samordnat med utredningen kring ändrad
ansvarsfördelning inom samhällsplanering och de tekniska verksamheterna.
Kommunledningskontoret föreslår i yttrandet även en flytt av exploateringsverksamheten till
kommunstyrelsen. Översiktsplaneringen föreslås däremot att kvarstå under
samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 mars 2016 § 42, och lämnat följande förslag
till beslut:
1. Medel om 500 tkr ianspråktas från eget kapital för att genomföra utredning kring
bolagisering samt ändrad ansvarsfördelning av de tekniska verksamheterna.
2. Exploateringsverksamheten flyttas till kommunstyrelsen från och med den 1 maj 2016.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över berörda nämnders reglementen avseende
kopplingen till översiktsplaneringen och exploateringsverksamheten.
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

31

Kommunfullmäktige
Protokoll
2016-03-30
KF § 75 Dnr 2015.603 KS 005
Kommunfullmäktiges beslut:
1. Medel om 500 tkr ianspråktas från eget kapital för att genomföra utredning kring
bolagisering samt ändrad ansvarsfördelning av de tekniska verksamheterna.
2. Exploateringsverksamheten flyttas till kommunstyrelsen från och med den 1 maj
2016.

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över berörda nämnders reglementen avseende
kopplingen till översiktsplaneringen och exploateringsverksamheten.
Jäv
Novak Vasic (MP) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Exp-. SBN, TN, Klk-ek
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Borgerlig begravning med förrättare utsedda av kommunen
Ärendebeskrivning
I Alingsås kommun utsågs två borgerliga begravningsförrättare efter valet 2014. Båda dessa
uppdrag är nu vakanta. Det är därmed ett lämpligt tillfälle för Alingsås kommun att ta
ställning till om servicen med borgerliga begravningsförrättare skall finnas kvar och om den
i så fall fortfarande skall vara kostnadsfri.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 10 februari 2016 lämnat följande yttrande:
Det finns inget krav på att kommunen skall tillhandahålla begravningsförrättare.
I begravningsavgiften, som betalas till Svenska Kyrkan via inkomstskatten, ingår kostnader
för lokal för begravningsakten, men inte kostnader för begravningsförrättare. Det finns inga
formkrav på hur en borgerlig begravningsakt skall gå till. Begravningsakten förrättas oftast
av en begravningsförrättare, men det är inget krav. Begravningsförrättare eller officiant kan
vara vem som helst, till exempel en anhörig eller vän till den som avlidit, men det kan också
vara någon utomstående.
Många kommuner har liksom Alingsås kommun utsett begravningsförrättare och i många
kommuner är det också kostnadsfritt att anlita dem. Men det finns också kommuner som inte
utsett några begravningsförrättare, utan hänvisar till begravningsbyråerna för den som vill
anlita någon utomstående (till exempel Stockholm, Kristianstad och Nacka). Det finns också
kommuner som tar ut en avgift från dödsboet för den som vill anlita en begravningsförrättare
utsedd av kommunen. Ett exempel är grannkommunen Lerum, där det kostar 2 000 kr att
anlita en kommunal begravningsförrättare. Linköping, Båstad och Växjö är andra exempel
på kommuner som tar ut en avgift.
Begravningsförrättarna som är utsedda av kommunen ersätts med timarvode för
förberedelse och genomförande av begravningsförrättning för faktisk nedlagd tid, dock
max 8 timmar per begravning. Eftersom det idag inte kostar något att anlita en kommunalt
utsedd begravningsförrättare i Alingsås innebär det att kostnaden finansieras via
kommunalskatten.
Att tillhandahålla begravningsförrättare är ingen obligatorisk kommunal uppgift. Den riktar sig
till en begränsad del av kommuninvånarna – de som vill ha en borgerlig begravning med
begravningsförrättare och inte vill att någon anhörig eller vän till den avlidne skall leda
ceremonin. De tidigare utsedda begravningsförrättarna noterade en ökning av antalet
uppdrag för varje år. Eftersom begravningsförrättning inte är myndighetsutövning är det en
del av marknaden för tjänster kopplade till begravningar. Därmed kan frågor om
konkurrensneutralitet uppstå om kommunen tillhandahåller servicen utan avgift.
Kommunstyrelsen har den 7 mars 2016 § 35, behandlat ärendet och lämnat följande förslag
till beslut:
Servicen borgerliga begravningsförrättare utsedda av kommunen upphör.
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Kommunfullmäktiges beslut:
Servicen borgerliga begravningsförrättare utsedda av kommunen upphör.
Exp. alingsas.se, begravningsbyråerna
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Stadsskogen Östra Delen - utvidgning av verksamhetsområde för
allmän vatten- och avloppsanläggning
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har lämnat förslag till att verksamhetsområdet för kommunala VA-nätet
måste utvidgas i takt med att ny bebyggelse tillkommer. Inom verksamhetsområde för VA
råder klara regler om förhållandet mellan huvudman och fastighetsägare enligt lagstiftning i
ABVA och Lagen om allmänna vattentjänster.
Under senare år har utbyggnad av kommunalt VA genomförts inom östra delen av
utbyggnadsområdet Stadsskogen. Verksamhetsområdet för VA vad avser ren-, spill- och
dagvatten måste därför utvidgas enligt följande:
Verksamhetsområde
Stadsskogen östra delen

Utvidgas med delområde
Område tillhörande kv Ädellövskogen och
Kv Trollskogen

När beslutet vunnit laga kraft redovisar tekniska nämnden den fastställda utvidgningen till
länsstyrelsen.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 4 februari 2016 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret instämmer i tekniska nämndens förslag.
Kommunstyrelsen har den 7 mars 2016 § 37, behandlat ärendet och lämnat följande förslag
till beslut:
Verksamhetsområdet för allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Stadsskogen, östra
delen, utvidgas med område tillhörande kvarteren Ädellövskogen och kv Trollskogen.

Kommunfullmäktiges beslut:
Verksamhetsområdet för allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Stadsskogen, östra
delen, utvidgas med område tillhörande kvarteren Ädellövskogen och kv Trollskogen.

Exp. TN
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Förbundsordning för Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund
Ärendebeskrivning
Förbundsdirektionen i Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund har den 13 mars
2015, § 11 lämnat förslag till ändrad förbundsordning. Med anledning av förändring av
lagstiftning, justering av räddningstjänstens uppdrag samt delvis förändrade förutsättningar
för den nya förbundsdirektionen har förbundsdirektionen beslutat revidera gällande
förbundsordning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 20 maj 2015, § 90 återremitterat ärendet till
förbundsdirektionen för bearbetning av avsnittet om budget och ekonomisk styrning.
Förbundsdirektionen har den 11 december 2015, § 28 lämnat ett nytt förslag till
förbundsordning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 februari 2016 lämnat följande yttrande:
Förslaget till ändrad förbundsordning tillstyrks. Kommunledningskontoret har deltagit i
beredningen av ärendet till förbundsdirektionen. Den största förändringen har gjorts
i § 18 Budget och ekonomisk styrning. Förslaget är utformat för att kunna hantera att
medlemskommunernas budgetprocesser ser olika ut. Kopplingen till Alingsås kommuns
styrmodell och anvisningar är tydliggjord i förslaget.
Kommunstyrelsen har den 7 mars 2016 § 40, behandlat ärendet och lämnat följande förslag
till beslut:
Ändrad förbundsordning för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund antas.
Kommunfullmäktiges beslut:
Ändrad förbundsordning för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund antas.

Exp. AVRF
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Svar på motion angående att återinföra badbussarna från
Sollebrunn till Nolhagabadet - Thomas Pettersson med flera (C)
Beslut
Ärendebeskrivning
Thomas Pettersson (C), Susanna Nerell (C) och Staffan Albinsson (C) har till
kommunfullmäktige den 29 april 2015, § 51 lämnat en motion om badbussar från Sollebrunn
till Nolhagabadet.
Motionärerna yrkar följande:
-att återinföra badbussarna i Bjärke att gå 8 ggr/termin.
-att utreda kostnader och frekvens av att införa badbussar även i södra kommundelen
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 3 februari 2016 lämnat följande yttrande:
Kollektivtrafiken är idag sammankopplad och utbyggd på ett annat sätt än den var när
beslutet om införande av badbussar togs för drygt 40 år sedan. Om det finns svårigheter för
någon målgrupp i kommunen att ta sig till service och aktiviteter bör det i första hand leda till
en diskussion kring turtäthet och linjesträckning i kollektivtrafiken. Eftersom kollektivtrafiken
är generell både vad gäller utbud och prissättning uppkommer inga frågor kring likställighet
och förbud mot stöd till enskild, vilket blir fallet om särskilda bussturer för separata ändamål
införs. Kommunledningskontoret avstyrker därför förslaget om att inrätta specifika bussar för
resande till och från Nolhagahallen.
Kommunledningskontoret tillstyrker att kultur- och fritidsnämnden utreder möjligheterna att
på annat sätt skapa förutsättningar för ungdomar utanför Alingsås tätort att använda det nya
Nolhagabadet.
I det fall kommunfullmäktige väljer att bifalla motionen så behöver fullmäktige också ta
ställning till hur kostnaden för badbussar skall finansieras.
Kommunstyrelsen har den 7 mars 2016 § 47 behandlat ärendet och lämnat följande förslag
till beslut:
Motionen besvaras med att kultur- och fritidsnämnden utreder möjligheterna att skapa
förutsättningar för ungdomar utanför Alingsås tätort att använda det nya Nolhagabadet.
Anförande
Anförande hålls av Susanna Nerell (C).
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Yrkande
Susanna Nerell (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen besvaras med att kultur- och fritidsnämnden utreder möjligheterna att skapa
förutsättningar för ungdomar utanför Alingsås tätort att använda det nya Nolhagabadet.

Exp. KFN
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Svar på motion om kommunalt stöd till föreningar och folkbildning
- Kristina Grapenholm (L) m fl
Ärendebeskrivning
Kristina Grapenholm (L), Eva Mattsson-Hill (L), Mikael Andersson (L),
Liselotte Åkerfelt (L) och Per Palm (L) har till kommunfullmäktige den 30 september 2015,
§ 138 lämnat en motion med följande innehåll:
I Alingsås kommun finns över 300 föreningar. Det stora flertalet studieförbund har ett stort
utbud av studiecirklar, föreläsningar och kulturarrangemang. I det samlade föreningslivet
finns tusentals ledare och funktionärer och mångdubbelt fler föreningsmedlemmar. I vår
kommun finns också en folkhögskola (Hjälmared) som är en del i kommunens samlade
folkbildningsarbete.
Alingsås Kommun ger ett ekonomiskt stöd som i jämförelse med andra kommuner ligger
väldigt lågt. När det gäller studieförbunden har vi bland det lägsta stödet bland länets 49
kommuner. Därtill kommer att kultur- och fritidsnämnden infört särskilda begränsningar i
föreningsstödet, som ej stämmer med statens och VG-regionens rekommendationer. Den
blir ett hårt slag mot många seriöst arbetande föreningar. Det är därför högst angeläget att
en sådan förbättring som här påtalats kan komma att beaktas i kommande års budget.
Folkpartiet Liberalerna yrkar:
-att det kommunala stödet till föreningar och folkbildning får en uppräkning som är
i nivå med andra jämförbara kommuner
-att regelverket ändras med hänsyn till de bestämmelser som rekommenderas och
tillämpas av Staten och Regionen
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 3 februari 2016 lämnat följande yttrande:
Föreningsstödets storlek är en fråga om politisk prioritering av resurser inom nämnden och
mellan nämnder och bör därför hanteras i den ordinarie budgetprocessen.
I annat ärende, Svar på motion om fördjupad analys av kommunens föreningsstöd, föreslås
att kultur- och fritidsnämnden skall göra en analys av stödet till föreningar, som grund för en
översyn. En sådan analys ligger i linje med förslaget i denna motion om att ändra regelverket
för föreningsstödet.
Kommunstyrelsen har den 7 mars 2016 § 46 behandlat ärendet och lämnat följande förslag
till beslut:
Motionen besvaras med kommunledningskontorets yttrande.
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Anförande
Anföranden hålls av Kristina Grapenholm (L) och Joakim Järrebring (S).
Yrkande
Kristina Grapenholm (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen besvaras med kommunledningskontorets yttrande.

Exp. KFN
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Svar på motion om fördjupad analys av kommunens föreningsstöd
- Mikael Andersson (L) m fl
Ärendebeskrivning
Mikael Andersson (L), Eva Mattsson-Hill (L), Kristina Grapenholm (L), Per Palm (L) och
Holger Andersson (L) har till kommunfullmäktige den 28 oktober lämnat en motion med
önskemål att en fördjupad analys av fördelningen av kommunens föreningsstöd ska
genomföras.
Analysen bör i mån av möjlighet inkludera, men behöver inte vara begränsad till, följande
perspektiv: Kön, Ålder, Geografi, Idrottstyp, Kulturutövning
Analysen måste även innefatta stöd som är separerat från kultur- och fritidsförvaltningen.
Exempelvis det faktum att Fabs AB i vissa fall inte tar in hyra som täcker hela kostnaden av
en fastighet där föreningar har sin aktivitet.
Motionärerna yrkar att bäst lämpad förvaltning får i uppdrag att utföra en fördjupad analys av
Alingsås kommuns föreningsstöd enligt motionens brödtext.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 3 februari 2016 lämnat följande yttrande:
Kultur- och fritidsnämnden skall enligt styrindikatorerna i flerårsstrategi 2016-2018 arbeta
med att förbättra medborgarnas nöjdhet med kommunens fritids- och föreningsutbud.
Kommunledningskontoret tillstyrker att kultur- och fritidsnämnden får ansvaret för att
genomföra en samlad analys av föreningsstödet.
Kommunstyrelsen har den 7 mars 2016 § 45 behandlat ärendet och lämnat följande förslag
till beslut:
Motionen bifalls. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ansvara för den fördjupade
analysen av kommunens föreningsstöd.
Anförande
Anförande hålls av Per Palm (L).
Yrkande
Per Palm (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen bifalls. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ansvara för den fördjupade
analysen av kommunens föreningsstöd.

Exp. KFN, Fabs
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Motion om ny tvärförbindelse Borgen - Sävelund - med en
tunnelkomplettering - Anita Broden med flera (L)
Ärendebeskrivning
Liselotte Åkerfelt (L), Anita Brodén (L), Eva Mattsson-Hill (L), Kristina Grapenholm (L), Per
Palm (L), Jan Kesker (L), Holger Andersson (L) och Håkan Jonsson (L) lämnar en motion
med önskemål om att en komplett förstudie/utredning om en ny tvärförbindelse mellan
Borgens industriområde och Sävelunds industriområde. I motionen anförs sju punkter som
motiv för en komplett förstudie/utredning.
Motionärerna yrkar att det i anslutning till den föreslagna utredningen kring synkronisering av
Norra länken och E20 komplettera med att samtidigt utreda en tvärförbindelse under
järnvägen mellan Borgen – Sävelund, med sikte att få en snabb tunnellösning. Den extra
utredningskostnaden detta skulle innebära bör tillföras berörd nämnd.
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
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Motion om energismart byggande - Boris Petrusson (SD)
Ärendebeskrivning
Boris Petrusson (SD) lämnar en motion med önskemål om att kommunen ser över avgifterna
för bygglov och ändrar taxorna så att det uppmuntrar till att bygga mer energieffektivt, att
bygglovsavgiften reduceras eller tas bort helt vid byggnation av nollenergihus och
plusenergihus. Vidare anförs att bygglovsavgiften för uppförande av solpaneler utreds med
avsikt att gynna de som vill producera el och värme för husbehov, samt att kommunen vid
alla nybyggnationer informerar om hur man kan bygga klimatsmart och energisnålt.
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Exp. KS

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

43

Kommunfullmäktige
Protokoll
2016-03-30
KF § 84 Dnr 2016.174 KS 092

Motion om terapihundar inom äldreomsorgen - Agneta Grange
Petrusson (SD)
Ärendebeskrivning
Agneta Grange Petrusson (SD) lämnar motion med önskemål om att ge vård- och
äldreomsorgsnämnden i uppdrag att utreda hur en verksamhet med terapihundar ska kunna
inrättas inom den kommunala äldreomsorgen i Alingsås.
Yrkande
Agneta Grange Petrusson (SD) drar tillbaka sin motion.
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionerna läggs till handlingarna utan åtgärd.
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Meddelanden



Länsstyrelsen i Västra Götalands län – meddelande om ny ledamot och ersättare:
Karin Johansson (S) och Josefine Werner Alm (S)



Länsstyrelsen i Västra Götalands län – Meddelande om ny ledamot och ersättare:
Jan Kesker (L) och Håkan Jonsson (L)



Länsstyrelsen i Västra Götalands län – Meddelande om ny ersättare:
Karrar Al-Ameri (S)



Socialnämnden – Utdrag ur, § 15, protokoll från den 23 februari 2016, Ej verkställda
beslut anmälda till Inspektionen för vård och omsorg



Vård- och äldreomsorgsnämnden – Utdrag ur, § 15, protokoll från den 22 februari
2016, Ej verkställda beslut 2015, kvartal 4



Kommunstyrelsen – Protokoll från den 7 mars 2016, §§ 33-63
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