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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-01-30
Plats och tid

Grand Hotel, Alingsås
kl. 18:00-19:30

Beslutande

Kristina Grapenholm (L) (ordförande)
Birgitta Carlsson (S) (vice ordförande)
Per-Gordon Tranberg (M) (2:e vice ordförande)
Sebastian Aronsson (S)
Pär-Göran Björkman (S)
Anton César (S)
Leif Hansson (S)
Anita Hedén-Unosson (S)
Karin Johansson (S)
Birgitta Larsson (S)
Anders Sandberg (S)
Camilla Stensson (S)
Björn Wallin Salthammer (S)
Simon Waern (S)
Jonathan Bessou (M)
Daniel Filipsson (M)
Micaela Kronberg Thor (M)
Thorsten Larsson (M)
Magnus Linde (M)
Eva-Lotta Pamp (M)
Karin Schagerlind (M)
Daniél Nordh (C)
Ing-Britt Johansson (C)
Karl-Johan Karlsson (C)
Susanna Nerell (C)
Thomas Pettersson (C)
Ali Said (C)
Stefan Bedö (L)
Jens Christian Berlin (L)
Anita Brodén (L)
Marie Mjörnvik (L)
Agneta Grange Petrusson (SD)
Boris Jernskiegg (SD)
Glenn Pettersson (SD)
Zandra Pettersson (SD)
Otto Stryhn (SD)
Lady France Mulumba (KD)
Ann-Lie Tulokas Olsson (KD)
Stina Karlsson (V)
Jan Gustafsson (V)
Martin Lindberg (V)
Tony Norman (V)
Anna Hansson (MP)
Britt-Marie Kuylenstierna (MP)
Christian Wiberg (MP) §§1-7, §§9-16
Micaela Johansson (S) ersätter Ulf Carmesund (S)
Moheeb Youda (S) ersätter Maria Katris (S)
Holger Andersson (L) ersätter Jan Kesker (L)
Lars-Olof Jaeger (SD) ersätter Gunilla Gomér (SD)
Urban Eklund (KD) ersätter Niklas Hellgren (KD)
Amanda Andersson (MP) §8 ersätter Christian Wiberg (MP) pga jäv
Justerandes sign

Justerandes sign

Paragrafer

Justerandes sign

§§1-16

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Övriga deltagare

Maria Standar (kommundirektör)
Anci Eyoum (kommunsekreterare)

Utses att justera

Karin Schagerlind (M)
Leif Hansson (S)

Justeringens plats och
tid

Rådhuset, Alingsås , 2019-02-04 09:30

Sekreterare

......................................................................................................
Anci Eyoum

Ordförande

................................................……………………………………….
Kristina Grapenholm (L)

Justerande

................................................……………………………………….
Karin Schagerlind (M)
Leif Hansson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
2019-01-30

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2019-02-04

Datum för anslags
nedtagande

2019-02-26

Rådhuset, Alingsås
.................................................
Anci Eyoum

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16

Parentation
Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen - PärGöran Björkman (S)
Kommunalt kompletteringsval - Ledamot i kommunstyrelsen efter Maria B
Nilsson (S), Pär-Göran Björkman (S)
Kommunalt kompletteringsval - Ersättare i kommunstyrelsen efter Pär-Göran
Björkman (S), Camilla Stensson (S)
Information
Riktlinjer för socialnämndens avgifter
Nya avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen
Tokebacka – Utvidgning av verksamhetsområdet för allmän vatten- och
avloppsanläggning i Alingsås tätort
Svar på motion om inrättande av råd för mänskliga rättigheter - Maria B
Nilsson (S) m fl
Svar på motion om att inrätta en intern bytessajt för överblivna kommunala
möbler och bidra till ett miljömässigt hållbart samhälle – Britt-Marie
Kuylenstierna (MP)
Svar på motion - säkrare kommun, terrorhot - Boris Jernskiegg (SD) och
Agneta Grange Petrusson (SD)
Svar på motion angående att bygga vackra träbroar för att pryda Alingsås
och för att minska barriäreffekterna - Anna Hansson (MP)
Svar på motion angående regelverk för fyrverkerier - Agneta Grange
Petrusson (SD) och Boris Jernskiegg (SD)
Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande trafiksäkerheten i
Sollebrunn - Björn Wallin Salthammer (S)
Motion angående införande av fri entré för pensionärer på Nolhaga simhall Martin Lindberg (V)
Meddelanden

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5

Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-01-30

§1

Parentation
Ordföranden håller ett minnestal med anledning av tidigare kommunfullmäktigeledamoten
Vanja Larsson (V) bortgång.
Kommunfullmäktige samlar sig i en stunds hedrande tystnad.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 2 2019.107 KS

Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen Pär-Göran Björkman (S)
Ärendebeskrivning
Pär-Göran Björkman (S) har i skrivelse den 29 januari 2019 avsagt sig sitt uppdrag som
ersättare i kommunstyrelsen.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Expedieras till
P-G Björkman, Klk-lön, Klk-kansli

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 3 2019.115 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ledamot i kommunstyrelsen efter Maria
B Nilsson (S), Pär-Göran Björkman (S)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Pär-Göran Björkman (S) utses till ledamot i kommunstyrelsen efter Maria B Nilsson (S) för
tiden fram till och med den 31 december 2022.
Expedieras till
P-G. Björkman, Klk-kansli, Klk-lön

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 4 2019.116 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ersättare i kommunstyrelsen efter PärGöran Björkman (S), Camilla Stensson (S)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Camilla Stensson (S) utses till ersättare i kommunstyrelsen efter Pär-Göran Björkman (S) för
tiden fram till och med den 31 december 2022.
Expedieras till
C. Stensson, Klk-kansli, Klk-lön

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§5

Information
A/ Alingsås 400-år jubileumsår 2019

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 6 2018.677 KS

Riktlinjer för socialnämndens avgifter
Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 23 oktober 2018, § 99 att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa riktlinjer för socialnämndens avgifter.
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 27 november 2018, § 114 att upphäva
beslutet från den 23 oktober 2018, samt föreslå kommunfullmäktige att fastställa riktlinjer för
socialnämndens avgifter enligt uppdaterat förslag.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 28 november 2018 lämnat följande yttrande:
I underlag till socialnämndens beslut framgår förslag till riktlinjer samt avgifter inom
socialnämndens område.
Flertalet av avgifterna tar sin utgångspunkt i gällande maxtaxa samt avgifter angivna i lag.
Därtill tar socialnämnden ut avgifter för hyra baserat på faktisk kostnad samt ett antal avgifter
som baseras på kommunens självkostnad.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att socialnämnden framgent bör ges rätt
uppdatera de avgifter som styrs av maxtaxa samt avgifter angivna i lag utan att behöva ställa
ärendet för slutligt beslut i kommunfullmäktige.
Föreliggande ärende beräknas behandlas av kommunfullmäktige den 30 januari 2019 enligt
gällande sammanträdesplan. Därefter ska beslutet vinna laga kraft.
Kommunledningskontoret föreslår därav att föreslagna avgifter träder i kraft 1 mars 2019.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 10 december 2018, § 238.
Anförande
Anförande hålls av Eva-Lotta Pamp (M).
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva-Lotta Pamp (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
1. Riktlinjer för socialnämndens avgifter godkänns. Avgifterna träder i kraft 1 mars 2019.
2. Socialnämnden ges rätt att framgent årligen ta beslut om de avgifter som styrs av maxtaxa
samt avgifter angivna i lag.
Expedieras till
SN

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 7 2018.325 KS

Nya avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen
Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 17 april 2018 § 44 att föreslå
kommunfullmäktige besluta om nya tillsynsavgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt
alkohollagen.
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 28 augusti 2018 § 85 att ge
socialförvaltningen i uppdrag att se över och revidera avgifter om serveringstillstånd och
tillsyn enligt alkohollagen enligt beslut fattat i nämnden den 17 april 2018 § 44.
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 23 oktober 2018 § 96 att föreslå
kommunfullmäktige att besluta om nya tillsynsavgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt
alkohollagen samt att avgifterna för serveringstillstånd och tillsyn revideras vartannat år.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 november 2018 lämnat följande yttrande:
Socialnämnden redogör för bakgrunden till föreslagna avgifter. Avgifterna är framtagna med
beaktan av självkostnadsprincipen samt likställighetsprincipen.
Förslaget innebär en översyn av såväl ansökningsavgift för stadigvarande tillstånd, fast
tillsynsavgift samt rörlig tillsynsavgift. I underlag till socialnämndens beslut görs en jämförelse
med ett urval av andra kommuner. Alingsås kommun placerar sig med föreslagna avgifter i
det övre skiktet när det gäller avgiftsuttag.
Utifrån gällande sammanträdesplan beräknas ärendet nå kommunfullmäktige den 30 januari
2019. Därefter ska beslutet vinna laga kraft. Avgifterna föreslås därmed träda ikraft 1 mars
2019.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 10 december 2018, § 237.
Anförande
Anförande hålls av Eva-Lotta Pamp (M), Anna Hansson (MP) och Britt-Marie Kuylenstierna
(MP).
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Lotta-Pamp (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
1. Nya tillsynsavgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen godkänns.
2. Avgifterna träder ikraft 1 mars år 2019.
Anteckning
Anna Hansson (MP) lämnar följande protokollsanteckning:
Miljöpartiet anser att myndighetsutövning kopplat till serveringstillstånd och tillsyn enligt
alkohollagen ska vara självfinansierad via avgifter. Detta tycks inte fungera så väl, varken de
senaste åren eller med nya avgifter. Det är oklart om det finns behov av effektivare
arbetsmetoder hos oss som utförare eller om avgifterna egentligen behöver höjas ytterligare
för full kostnadstäckning. Vi hoppas att detta kommer att klarläggas innan revidering av
avgifterna om ca 2 år.
”Alkohollagens syfte är att begränsa alkoholens skadeverkningar. Människors hälsa går före
ekonomiska intressen och alkoholdrycker ska serveras återhållsamt. ” Alkohollagen (SFS
2010:1622) En eventuell kommunal subventionering av avgifter för serveringstillstånd och
tillsyn, borde därför gå emot rådande lagstiftning.
Expedieras till
SN

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 8 2018.663 KS

Tokebacka – Utvidgning av verksamhetsområdet för allmän vatten- och
avloppsanläggning i Alingsås tätort
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har den 23 oktober 2018, § 78 beslutat att hemställa att
kommunfullmäktige fastställer förslag till utvidgning av verksamhetsområden för allmänna
vatten- och avloppsanläggningarna med industriområdet Tokebacka.
Under år 2016 byggdes kommunalt VA ut i området Tokebacka, samtliga fastigheter har
kommunalt VA framme vid tomtgräns. Anläggandet av VA-ledningar gjords i samband med
ombyggnaden av E20 mellan Kristineholm och den nya trafikplatsen Bälinge vid infarten till
kommunens återvinningsstation. Tomtindelning har påbörjats och försäljning av
industritomter har nu kommit igång.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 30 november 2018 lämnat följande yttrande:
Förslaget från tekniska nämnden innebär att verksamhetsområdet Tokebacka utvidgas med
delområde avseende dricksvatten samt dag- och spillvattenavlopp. Verksamhetsområdet
läggs till verksamhetsområde för Alingsås tätort enligt redovisning på karta, bilaga till
ärendet.
Kommunledningskontoret har inget att tillägga i ärendet.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 10 december 2018, § 239.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Verksamhetsområdet Tokebacka utvidgas med delområde avseende dricksvatten samt dagoch spillvattenavlopp. Verksamhetsområdet läggs till verksamhetsområde för Alingsås tätort.
Jäv
Christian Wiberg (MP) deltar ej i beslut och handläggning av ärendet på grund av jäv.
Expedieras till
SBN

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 9 2017.150 KS

Svar på motion om inrättande av råd för mänskliga rättigheter - Maria B
Nilsson (S) m fl
Ärendebeskrivning
Maria B. Nilsson (S), Birgitta Carlsson (S), Karin S. Johansson (S) och Katrin Svensson (S)
har till kommunfullmäktige den 22 februari 2017, § 65 lämnat en motion om inrättande av ett
råd för mänskliga rättigheter.

Motionärerna föreslår att:
Det inrättas ett råd för mänskliga rättigheter
Rådet ska organisatoriskt knytas till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 mars 2017, § 56 att remittera ärendet till
kommunledningskontoret för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 juni 2017, § 105 att återremittera ärendet
för en beskrivning över hur ett lämpligt inrättande av ett råd för mänskliga rättigheter kan
utformas samt en omvärldsbevakning.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 29 november 2018 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontorets omvärldsbevakning visar att det i dagsläget finns mänskliga
rättighetsråd i Stockholm stad (rådet för mänskliga rättigheter), och på regionalnivå i Västra
götalandsregionen (samrådet för mänskliga rättigheter). Storleksmässigt jämförbara
kommuner med Alingsås kommun har inte inrättat något råd för mänskliga rättigheter, men
har till exempel pensionärsråd och råd för funktionshinderfrågor. Många kommuner arbetar
dock aktivt på andra sätt med mänskliga rättighetsfrågor.
Utifrån ett rättighetsbaserat synsätt är inrättandet av ett råd för mänskliga rättigheter (MRråd) relevant då ett sådant råd kan bevaka rättighetsbärarnas (invånarnas) intressen.
Rättigheterna finns påtalade i Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning, kvinnokonventionen, barnkonventionen, diskrimineringslagen och
Agenda 2030.
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ett MR-råd blir ett forum där politiker och tjänstemän kan möta civilsamhället och
tillsammans i dialog utveckla kommunens arbete för mänskliga rättigheter.
I dagsläget finns kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) i Alingsås kommun.
Kommunledningskontoret bedömer det möjligt att ersätta KRF med ett MR-råd. MR-rådet
skulle få ett bredare ansvarsområde och bestå av fler representanter från civilsamhället. Ett
MR-råd skulle kunna ge alla rättighetsbärare, men framförallt de mest utsatta, ett tydligare
forum för dialog med kommunen. MR-rådet föreslås vara sammansatt på samma sätt som
KRF där politiker och representanter från civilsamhället utgör rådets medlemmar.
Sammankallande till MR-rådet föreslås vara tjänsteman på kommunledningskontoret.
Sammanträden bör ske fyra gånger per år. MR-rådet bör organisatoriskt placeras under
kommunstyrelsen, då mänskliga rättigheter är något som berör samtliga nämnder och bolag.
Kommunledningskontoret bedömer att inrättande av ett MR-råd är ett bra sätt att stärka
arbetet för mänskliga rättigheter och med det även demokratin i Alingsås kommun. Fler
grupper i samhället kommer att ha möjlighet att yttra sig och få sina frågor belysta.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 10 december 2018, § 232 och beslutat att
under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut får kommunledningskontoret i uppdrag att
inrätta ett råd för mänskliga rättigheter, som ersätter kommunala rådet för
funktionshinderfrågor.
Anförande
Anförande hålls av Karin Johansson (S), Kristina Grapenholm (L) och Lady France Mulumba
(KD).
Förslag till beslut på sammanträdet
Karin Johansson (S), Kristina Grapenholm (L) och Lady France Mulumba (KD) föreslår bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen bifalls.
Expedieras till
Klk-Uppdrag

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 10 2017.670 KS

Svar på motion om att inrätta en intern bytessajt för överblivna
kommunala möbler och bidra till ett miljömässigt hållbart samhälle –
Britt-Marie Kuylenstierna (MP)
Ärendebeskrivning
Britt-Marie Kuylenstierna (MP) har till kommunfullmäktige den 25 oktober 2017, § 223 lämnat
en motion om att kommunen ska inrätta en intern bytessajt för överblivna kommunala möbler
och bidra till ett miljömässigt hållbart samhälle.
Motionären yrkar att Alingsås kommun ska inrätta en bytessajt för överblivna inventarier
inom den egna verksamheten.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade den 15 november 2017, § 188 att remittera frågan till
kommunledningskontoret för beredning.
Kommunstyrelsen har den 7 maj 2018, § 58 beslutat att återremittera ärendet till
kommunledningskontoret för ytterligare utredning av följande punkter: nuläge, aktuella
behov, erfarenheter från Göteborg/VGR samt kostnader för att till exempel kopiera källkoden.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 30 november 2018 lämnat följande yttrande:
Nedan följer redogörelse över vad som framkommit vid utredning av ovanstående punkter.
Frågan har ställts till berörda i samtliga förvaltningar i Alingsås kommun avseende nuläge
och behov. Frågorna som ställts berör hur överblivna möbler hanteras i dagsläget, huruvida
man eftersöker begagnade möbler innan man köper nya samt behovet av en intern bytessajt.
Svar har inkommit från de flesta förvaltningar och är huvudsakligen samstämmiga. Det
framhålls att möbler aldrig slängs om de är funktionsdugliga utan återanvänds. Anslagstavlan
på intranätet används relativt sällan för ändamålet, utan eventuella möbler cirkulerar inom
förvaltningen. Det är ovanligt att möbler byter ägare över förvaltningsgränsen. Antalet
överblivna möbler brukar sällan vara särskilt stort. Samtliga svarande är dock positivt
inställda till en bytessajt.
I samtal med Göteborgs stad framkom att deras erfarenheter av att införa en bytessajt
huvudsakligen är positiva. Inköpen av möbler har minskat i staden och återanvändningen av
möbler fungerar bra. De utmaningar som påtalas är att det kräver ett fungerande intranät
som kommunens samtliga medarbetare har tillgång till, även i bolagen, samt att svårigheten
med systemet är transporten av möbler mellan olika verksamheter. Ytterligare en utmaning
har varit att sprida information och inspirera till att använda bytessajten.
Resurser som tagits i anspråk för Göteborgs stad har främst varit vid uppförande av sajten,
för administration i form av dokumentation och uppdateringar av sidan samt att informera om
och inspirera till användning.
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Att kopiera källkoden för att använda Göteborgs stads bytessajt Tage är gratis.
Kommunledningskontoret har undersökt de tekniska möjligheterna att kopiera källkoden och
införa bytessajten i Alingsås. IT-enhetens uppfattning är att tekniken som används i
Göteborg avviker från den som finns inom Alingsås kommun vilket skulle innebära en relativt
hög kostnad. Det vore däremot mer ekonomiskt att införa en funktion på kommunens
intranät, Kommunportalen.
Vid ett införande av en eventuell bytessajt behövs tydliga instruktioner eller manualer för hur
den ska användas. En ansvarig administratör bör utses och en plan upprättas över hur
redovisning av övertagandet ska ske mellan verksamheter.
Slutsatserna är att en bytessajt skulle kunna bidra till en bättre systematik inom och mellan
förvaltningar gällande återanvändning av möbler. Inga funktionsdugliga möbler slängs dock i
dagsläget utan återanvänds huvudsakligen inom den egna verksamheten eller förvaltningen.
Driften av en ny bytessajt liknande den i Göteborgs stad skulle medföra en hög kostnad.
Tekniken för en bytessajt finns redan inom kommunen i form av Anslagstavlan, men
användningen av den för att byta interna möbler är i dagsläget begränsad. Genom en mindre
modifiering av Anslagstavlan på Intranätet kan en ökad återanvändning av möbler inom
kommunen underlättas.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 december 2018, § 229 och beslutat att under
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut får kommunledningskontoret i uppdrag att inrätta
en kommunal bytessajt för överblivna möbler genom att modifiera Anslagstavlan på
intranätet.
Anförande
Anförande hålls av Britt-Marie Kuylenstierna (MP) och Pär-Göran Björkman (S).
Förslag till beslut på sammanträdet
Britt-Marie Kuylenstierna (MP) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen bifalls.
Expedieras till
Samtliga nämnder och bolag, Klk-uppdrag
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§ 11 2018.188 KS

Svar på motion - säkrare kommun, terrorhot - Boris Jernskiegg (SD) och
Agneta Grange Petrusson (SD)
Ärendebeskrivning
Agneta Grange Petrusson (SD) och Boris Jernskiegg (SD) har till kommunfullmäktige
den 28 mars 2018, § 65 lämnat en motion avseende terrorhot mot kommunen där de framför
att kommunen snarast bör undersöka hur och var åtgärder ska sättas in.
Motionärerna yrkar:
-Att kommunen tillsätter en säkerhetsansvarig med lämplig utbildning/bakgrund.
-Att kommunen säkerställer att ingen lastbil kan meja ner folk på Kungsgatan, genom
lämpliga hinder.
-Att kommunen tar ett helhetsgrepp i säkerhetsfrågan och identifierar svagheter i
samhällsstrukturen såsom vattentillgång, järnväg, infrastruktur och övriga hot vid yttre
angrepp. En så kallad riskanalys.
-Att kommunens personal, på alla nivåer, ges lämplig utbildning i riskhantering.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 29 november 2018 lämnat följande yttrande:
Kommunen har sedan 1 oktober 2018 en säkerhetschef placerad på
kommunledningskontoret. Säkerhetschefen kommer att kalla till ett möte för att komma fram
till rimliga hinder på den del av Kungsgatan där gående, uteserveringar och trafik nu ska
samsas. Kallade till mötet kommer att bli representanter:
 butiksägare i centrum.
 fastighetsägare i centrum
 räddningstjänsten
 polisen
 gatukontoret
 näringslivsenheten på kommunledningskontoret
Polisen har också fått möjlighet att ge synpunkter i särskild ordning, kopplat till hotbilden.
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Kommunen är enligt lag, (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, skyldig att ha en aktuell risk- och
sårbarhetsanalys. I den ska kommunen analysera vilka extraordinära händelser som kan
inträffa i kommunens geografiska område och hur dessa händelser kan påverka den egna
verksamheten. Alingsås kommun har en sådan plan som revideras årligen.
Av ovan nämnda lag framgår också att kommunen ska ha en utbildning- och övningsplan för
både förtroendevalda och anställd personal. En sådan plan kommer att upprättas till
kommande mandatperiod. Vidare reglerar också säkerhetsskyddslagen (2018:585) att all
personal som kommer i kontakt med säkerhetsklassad information ska ha en grundläggande
utbildning. Så snart säkerhetsanalys är utförd för Alingsås kommun kommer berörd personal
att antingen: säkerhetsklassas, registerkontrolleras samt utbildas.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 10 december 2018, § 234 och lämnat förslag
att motionen anses besvarad.
Anförande
Anförande hålls av Boris Jernskiegg (SD), Leif Hansson (S), Daniel Filipsson (M), Anton
César (S) och Stefan Bedö (L).
Förslag till beslut på sammanträdet
Daniel Filipsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen anses besvarad.
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§ 12 2017.286 KS

Svar på motion angående att bygga vackra träbroar för att pryda
Alingsås och för att minska barriäreffekterna - Anna Hansson (MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) har till kommunfullmäktige den 29 mars 2017, § 93 lämnat en motion
om att bygga vackra träbroar för att minska barriäreffekterna av E20 och tågbanan.

Motionären yrkar följande:
 Det utreds var eventuella träbroar skulle kunna placeras för minskade barriäreffekter
och bekvämare färdväg för GC-trafik.
 Ungefärliga kostnadsberäkningar tas fram för dessa förslag.
 Analyser görs hur trafiksituationen och barriäreffekter skulle förändras om förslagen
genomförs.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 april 2017, § 70, att remittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Samhällsbyggnadskontoret har i tjänsteskrivelse daterad den 13 november 2017 framfört sitt
yttrande.
Samhällsbyggnadskontoret anser att motionärens förslag är en mycket spännande tanke. I
planprogram för E20/Lyckan finns ett alternativ med broar över E20. Detta alternativ kan
således beaktas i samband med de diskussioner som såvitt får förstås nu pågår mellan
kommunledningskontoret/kommunstyrelsen och Trafikverket i syfte att öka trafiksäkerheten
vid och passage för cyklister och gångtrafikanter över E20
vid framförallt Sveaplan.

Samhällsbyggnadskontoret saknar kompetens för att genomföra de utredningar som behöver
göras i ärendet, vilket innebär att konsulter och experter behöver anlitas.
Samhällsbyggnadskontoret saknar också helt finansiering för den här typen av
utredningsuppdrag.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 20 november 2017, § 150, att anta
förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 april 2018, § 59, att återremittera ärendet
för ytterligare handläggning.
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Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 28 november 2018 lämnat följande yttrande:
Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2017, § 251, att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att ta fram en övergripande strategisk trafikplan för Alingsås. Vidare har
kommunstyrelsen antagit en planprioritering som innefattar ett antal infrastrukturprojekt som
på olika sätt har bäring på E20. Kommunen har fört en dialog med Trafikverket under flera år
kopplat till utvecklingen av E20.
Samhällsbyggnadskontoret framför i sitt yttrande att de inte har finansiering för att kunna
genomföra den här typen av utredningsuppdrag. Kommunledningskontoret har efter
återremissen i arbetsutskottet varit i kontakt med samhällsbyggnadskontoret och fått
information om att en utredning beräknas kosta ungefär 200 tusen kronor om den hålls på en
övergripande nivå. Om utredning ska bli mer detaljerad kommer kostnaden att vara högre.
Samhällsbyggnadskontoret framförde även att det kan vara klokt att avvakta innan
utredningen eventuellt beställs om kommunen vill fokusera på området mellan Götaplan och
Sveaplan eftersom Trafikverket genomför en åtgärdsvalsstudie för den sträckan och frågan
om broar/tunnlar tas upp i det arbetet. Eventuella broar över E20 hänger ihop med vad
kommunen har för viljeinriktning gällande framtiden för E20.
Med bakgrund av att samhällsbyggnadskontoret inte har någon finansiering för att
genomföra den här typen av utredningsuppdrag, att kommunens arbete kring viljeinriktningen
för E20 pågår samt att Trafikverket genomför en åtgärdsvalsstudie för en del av E20 föreslås
att motionen anses besvarad.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 10 december 2018, § 235 och lämnat förslag
att motionen ska anses besvarad.
Anförande
Anförande hålls av Anna Hansson (MP), Simon Waern (S), Daniel Filipsson (M) och Leif
Hansson (S).
Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Hansson (MP) föreslår bifall till motionen.
Daniel Filipsson (M) och Simon Waern (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
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Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen anses besvarad.
Expedieras till
SBN
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§ 13 2018.079 KS

Svar på motion angående regelverk för fyrverkerier - Agneta Grange
Petrusson (SD) och Boris Jernskiegg (SD)
Ärendebeskrivning
Agneta Grange Petrusson (SD) och Boris Jernskiegg (SD) har till kommunfullmäktige den 28
februari 2018, § 22, lämnat en motion angående regelverk för fyrverkerier.
Motionärerna föreslår:
att kommunen utreder och genomför att all försäljning av pyrotekniska produkter förbjuds i
kommunen
att alla fyrverkerier skall ha polismans tillstånd
att den lokala ordningsstadgan ses över och utvidgas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 mars 2018, § 46, att remittera ärendet till
miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden samt till Alingsås och
Vårgårda Räddningstjänstförbund.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 30 november 2018 lämnat följande yttrande:
Miljöskyddsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 14 juni 2018, § 39.
Miljöskyddsnämnden anser inte att nuvarande förekomst av fyrverkerier medför att det
föreligger olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken. Miljöskyddsnämnden föreslår
kommunfullmäktige att bifalla motionens tredje attsats ”Att se över och utvidga den lokala
ordningsstadgan”, med avseende på hantering av pyrotekniska produkter.

Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund har i tjänstemannautlåtande den 28
november 2018 framfört att de ställer sig bakom ett beslut om ytterligare skärpning av de
lokala ordningsföreskrifterna gällande hantering av pyrotekniska produkter.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 18 juni 2018,
§ 99 och tekniska nämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 19 juni 2018,
§ 47. Båda nämnderna framför i sina yttranden att en begränsning gällande användandet av
pyrotekniska produkter måste meddelas i kommunala lokala ordningsföreskrifter vilka
beslutas av kommunfullmäktige.
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Kommunledningskontoret gör bedömningen att nationell lagstiftning gällande försäljning av
fyrverkerier samt krav för att använda dessa är tillräckliga för att skydda människor, djur och
byggnader. Kommunledningskontoret ser därmed inte att ett förbud av all försäljning av
pyrotekniska produkter är nödvändigt.
Miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och Alingsås och
Vårgårda Räddningstjänstförbund ställer sig positiva till att de lokala ordningsföreskrifterna
ses över vad gäller inom vilka områden och under vilka förutsättningar som fyrverkerier och
andra pyrotekniska produkter får användas.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 10 december 2018, § 236 och beslutat att
under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut får kommunledningskontoret i uppdrag att
se över och utvidga den lokala ordningsstadgan med avseende på hantering av fyrverkerier.
Kommunstyrelsen har lämnat förslag att motionen bifalls avseende punkt 3 i motionen och
att motionen avslås i punkterna 1 och 2.
Anförande
Anförande hålls av Boris Jernskiegg (SD), Simon Waern (S), Anna Hansson (MP),
Karl-Johan Karlsson (C) och Anita Brodén (L).
Förslag till beslut på sammanträdet
Boris Jernskiegg (SD) föreslår bifall till motionen.
Anna Hansson (MP), Anita Brodén (L) och Karl-Johan Karlsson (C) föreslår bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Boris Jernskiegg (SD), Glenn Pettersson (SD), Agneta Grange Petrusson (SD), Zandra
Pettersson (SD) och Otto Stryhn (SD) reserverar sig till förmån för Boris Jernskieggs
yrkande.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen bifalls avseende punkt 3 i motionen. Motionen avslås i punkterna 1 och 2 i
motionen.
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Expedieras till
Klk-uppdrag/kansli
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§ 14 2019.104 KS

Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande trafiksäkerheten i
Sollebrunn - Björn Wallin Salthammer (S)
Fråga
Under hösten 2017 blev en ung flicka påkörd i Sollebrunn då hon skulle korsa riksväg 42, i
samband med detta uttalade sig Daniel Filipsson och uppgav då att trafiksäkerheten måste
höjas och en lösning måste till.
Min fråga till Daniel Filipsson är, vad har genomförts eller vad planeras att göras för att höja
trafiksäkerheten i Sollebrunn?
Anförande
Anföranden hålls av Björn Wallin Salthammer (S) och Daniel Filipsson (M).
Svar
Kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson (M) besvarar frågan muntligt vid dagens
sammanträde.
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§ 15 2019.117 KS

Motion angående införande av fri entré för pensionärer på Nolhaga
simhall - Martin Lindberg (V)
Ärendebeskrivning
Martin Lindberg (V) lämnar en motion om införande av fri entré för pensionärer till Nolhaga
Parkbad med följande innehåll:
231 500 svenska pensionärer. Så många pensionärer i Sverige 2018 klassas som
fattigpensionärer. Om inte åtgärder tas kommer den siffran öka enligt Pensionsmyndigheten.
Inkomstgränsen i Sverige ligger på cirka 12.000 kr i månaden för att ligga i riskzon för
fattigdom. Många äldre Alingsåsare lever under dessa socioekonomiska förhållanden.
Samtidigt är kost och motion två viktiga faktorer för att skapa välmående och motverka
sjukdomar hos äldre. Därför är det viktigt att skapa förutsättningar för att Alingsås
pensionärer ges möjligheter till fysisk aktivitet, oavsett storleken på plånboken.
Folkhälsan berör alla individer och samhällsklasser, men folkhälsan visar tydligt på Sveriges
stora klassklyftor. Äldre personer som motioner regelbundet lever friskare och längre liv.
Ur ett jämlikhetsperspektiv är det därför viktigt att undanröja de hinder som gör att
pensionärer avstår från fysisk aktivitet. I arbetet för jämlik folkhälsa är tillgången till vår
gemensamma simhall en viktig del. Därför anser vi i Vänsterpartiet att Nolhaga Parkbad bör
bli en viktig del i Alingsåspensionärers fritid och motionerande. Göteborg är en kommun som
redan har infört fri entré på kommunala simhallar för pensionärer fram till 14:00 på vardagar.
Att erbjuda fri entré är en jämlikhetssatsning för att utjämna skillnader i hälsa och livsvillkor.
Satsningen har som syfte att garantera att alla pensionärer får chansen till en bättre hälsa
och lite mer pengar i plånboken. Förhoppningsvis skapar det även en samlingsplats för våra
äldre medborgare där de kan umgås.
Vi yrkar därför till Alingsås kommunfullmäktige att:
Införa gratis entré på Nolhaga Parkbad på vardagar fram till kl 14.00 för pensionärer boende
i Alingsås kommun.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
KS
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§ 16

Meddelanden
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen Västra Götalands län – Meddelande om ny ledamot i kommunfullmäktige efter
Maria B Nilsson (S), Sebastian Aronsson (S),
ny ersättare Ljubisa Rankovic (S).
Länsstyrelsen Västra Götalands län – Meddelande om ny ersättare i kommunfullmäktige
efter Helena Carlström (S), Irene Jonsson (S).
Länsstyrelsen Västra Götalands län – Meddelande om ny ersättare i kommunfullmäktige
efter André Björkdahl (M), Robin Almanakis (M).
Länsstyrelsen Västra Götalands län – Meddelande om ny ledamot i kommunfullmäktige efter
Vanja Larsson (V), Jan Gustafsson (V),
ny ersättare Peter Dahl (V).
Länsstyrelsen Västra Götalands län – Meddelande om ny ledamot i kommunfullmäktige efter
Stefan Svensson (KD), Ann-Lie Tulokas Olsson (KD),
ny ersättare Björn Källhult
(KD).
Kommunfullmäktiges ordförande –Meddelande till länsstyrelsen avsägelse av kommunalt
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige – Ulf Carmesund (S).
Länsstyrelsen Västra Götalands län, Rättsenheten – Överklagande av beslut om
fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Färgenssjöarnas vattentäkt i
Alingsås kommun.
Länsstyrelsen Västra Götalands län, Rättsenheten – Förordnande av Stefan Svensson som
begravningsombud.
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund – Protokoll från den 14 december
Kommunstyrelsen – Protokoll från den 10 december 2018 och den 14 januari 2019.
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