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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-04-24
Plats och tid

Grand Hotel, Alingsås
kl. 18:00-20:50

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)
Micaela Johansson (S)
Birgitta Larsson (S)
Anders Sandberg (S)
Björn Wallin Salthammer (S)
Simon Waern (S)
Moheeb Youda (S)
Jonathan Bessou (M)
Daniel Filipsson (M)
Micaela Kronberg Thor (M)
Eva-Lotta Pamp (M)
Daniél Nordh (C)
Ing-Britt Johansson (C)
Karl-Johan Karlsson (C)
Susanna Nerell (C)
Ali Said (C)
Stefan Bedö (L)
Jens Christian Berlin (L)
Anita Brodén (L)
Jan Kesker (L)
Marie Mjörnvik (L)
Agneta Grange Petrusson (SD)
Boris Jernskiegg (SD)
Glenn Pettersson (SD)
Otto Stryhn (SD)
Niklas Hellgren (KD)
Lady France Mulumba (KD)
Kent Perciwall (KD)
Ann-Lie Tulokas- Olsson (KD)
Jan Gustafsson (V)
Stina Karlsson (V)
Tony Norman (V)
Anna Hansson (MP)
Britt-Marie Kuylenstierna (MP)
Christian Wiberg (MP)
Lennart Allbro (S) ersätter Camilla Stensson (S)
Irene Jonsson (S) ersätter Karin Johansson (S)
Linda Espeving (M) ersätter Thorsten Larsson (M)
Daniel Ringström (M) ersätter Magnus Linde (M)
Carl Adamsson (C) ersätter Thomas Pettersson (C)
Lars-Olof Jaeger (SD) ersätter Gunilla Gomér (SD)
Kristina Paulsen (SD) ersätter Zandra Pettersson (SD)
Maria Adrell (V) ersätter Martin Lindberg (V)
Justerandes sign

Justerandes sign

Paragrafer

Justerandes sign

§§65-86
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Övriga deltagare

Maria Standar (kommundirektör)
Jenny Hellsten (sekreterare)
Anita Andersson (S) (kommunrevisionens ordförande) §72
Christofer Henriksson (EY) §72
Cecilia Knutsson (stabschef) §72

Utses att justera

Agneta Grange Petrusson
Daniel Ringström

Justeringens plats och
tid

Rådhuset , 2019-05-02 10:00

Sekreterare

......................................................................................................
Jenny Hellsten

Ordförande

................................................……………………………………….
Kristina Grapenholm

Justerande

................................................……………………………………….
Agneta Grange Petrusson
Daniel Ringström

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
2019-04-24

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2019-05-02

Datum för anslags
nedtagande

2019-05-24

Rådhuset, Alingsås
.................................................
Jenny Hellsten

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 65
§ 66
§ 67
§ 68
§ 69
§ 70
§ 71
§ 72
§ 73
§ 74
§ 75
§ 76
§ 77
§ 78
§ 79
§ 80
§ 81
§ 82
§ 83
§ 84
§ 85
§ 86

Avsägelse av kommunalt uppdrag som ordförande och ledamot i
miljöskyddsnämnden från och med den 1 augusti 2019 - Staffan Albinsson
(C)
Avsägelse av uppdrag som ledamot och vice ordförande i kultur- och
utbildningsnämnden - Birgitta Larsson (S)
Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i barn- och
ungdomsnämnden - Jonatan Gustafsson (V)
Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kultur- och
utbildningsnämnden - Rebecka Gustin (S)
Val av ny ledamot och ersättare i kultur- och utbildningsnämnden efter
Birgitta Larsson (S)
Kommunalt kompletteringsval - Ersättare i kultur- och utbildningsnämnden
efter Rebecka Gustin (S), Birgitta Larsson (S)
Kommunalt kompletteringsval - Ersättare i barn- och ungdomsnämnden efter
Jonatan Gustafsson (V), Beatrice Scherberg (V)
Information
Avgifter för tillstånd enligt lag om tobak och liknande produkter
Taxa för utlämnande av allmän handling
Upplåningsram och marknadsmässiga räntepåslag
Ansökan om medel ur flyktingfond 2019
Arkivöverlämning och utlån av allmänna handlingar från socialnämnden till
vård- och omsorgsnämnden
Revidering av lokala ordningsföreskrifter
Policy för behandling av personuppgifter i Alingsås kommun
Redovisning av obesvarade motioner, april 2019
Motion - säkrare kommun, klimathot - Boris Jernskiegg (SD) och Agneta
Grange Petrusson (SD)
Motion om en Karin Boye-plats i Alingsås - Jan Kesker (L), Anita Brodén (L),
Per Palm (L) och Kristina Grapenholm (L)
Motion angående staty av Gustav II Adolf - Boris Jernskiegg (SD)
Svar på interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande om
Livsmedelsprogrammet - Anna Hansson (MP)
Meddelanden
Fråga angående processen kring revidering av nationell infrastruktur - Marie
Mjörnvik (L)

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 65 2019.324 KS

Avsägelse av kommunalt uppdrag som ordförande och ledamot i
miljöskyddsnämnden från och med den 1 augusti 2019 - Staffan
Albinsson (C)
Ärendebeskrivning
Staffan Albinsson (C) har i i skrivelse den 1 april 2019 avsagt sig sitt uppdrag som
ordförande och ledamot i miljöskyddsnämnden från och med 1 augusti 2019.
Beslut
Avsägelsen beviljas.
Expedieras till
MN, S. Albinsson, klk-lön, klk-kansli

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 66 2019.361 KS

Avsägelse av uppdrag som ledamot och vice ordförande i kultur- och
utbildningsnämnden - Birgitta Larsson (S)
Ärendebeskrivning
Birgitta Larsson (S) har i i skrivelse den 17 april 2019 avsagt sig sitt uppdrag som
vice ordförande och ledamot i kultur- och utbildningsnämnden.
Beslut
Avsägelsen beviljas.
Expedieras till
KUN, B. Larsson, klk-lön, klk-kansli

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 67 2019.334 KS

Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i barn- och
ungdomsnämnden - Jonatan Gustafsson (V)
Ärendebeskrivning
Jonatan Gustafsson (V) har i skrivelse den 4 april 2019 avsagt sig sitt uppdrag som ersättare
i barn- och ungdomsnämnden.
Beslut
Avsägelsen beviljas.
Expedieras till
BUN, J. Gustafsson, klk-lön, klk-kansli

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 68 2019.365 KS

Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kultur- och
utbildningsnämnden - Rebecka Gustin (S)
Ärendebeskrivning
Rebecka Gustin (S) har i skrivelse den 24 april 2019 avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
kultur- och utbildningsnämnden.
Beslut
Avsägelsen beviljas.
Expedieras till
KUN, R. Gustin, klk-lön, klk-kansli

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 69 2019.358 KS

Val av ny ledamot och ersättare i kultur- och utbildningsnämnden efter
Birgitta Larsson (S)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige utsåg den 21 november 2018, § 14 Birgitta Larsson (S) till vice
ordförande i kultur- och utbildningsnämnden för tiden den 1 januari 2019 fram till och med
den 31 december 2022.
Birgitta Larsson har i skrivelse den 17 april 2019 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot och
vice ordförande i kultur- och utbildningsnämnden.

Beslut
1. Rebecka Gustin (S) utses till ny ledamot i kultur- och utbildningsnämnden för tiden
fram till och med den 31 december 2022.
2. Rebecka Gustin (S) utses till ny vice ordförande i kultur- och utbildningsnämnden för
tiden fram till och med den 31 december 2022.
Expedieras till
KUN, R. Gustin, klk-lön, klk-kansli

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

10

Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-04-24

§ 70 2019.360 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ersättare i kultur- och
utbildningsnämnden efter Rebecka Gustin (S), Birgitta Larsson (S)
Beslut
Birgitta Larsson (S) utses till ersättare i kultur- och utbildningsnämnden efter Rebecka Gustin
(S) för tiden fram till och med den 31 december 2022.
Expedieras till
KUN, B. Larsson, klk-lön, klk-kansli

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 71 2019.359 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ersättare i barn- och ungdomsnämnden
efter Jonatan Gustafsson (V), Beatrice Scherberg (V)
Beslut
Beatrice Scherberg (V) utses till ersättare i barn- och ungdomsnämnden efter Jonatan
Gustafsson (V) för tiden fram till och med den 31 december 2022.
Expedieras till
BUN, B. Scherberg (V), klk-lön, klk-kansli

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 72

Information
Ärendebeskrivning
A/ Granskning av intern kontroll vid attest och fakturahantering
B/ Granskning av bygglovsprocessen
C/ Motioner, interpellationer och frågor

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 73 2019.190 KS

Avgifter för tillstånd enligt lag om tobak och liknande produkter
Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 19 februari 2019, § 18, att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa avgifter för tillstånd enligt ny lag om tobak och liknande
produkter som träder i kraft 1 juli 2019. Avgifterna avser prövning av ansökan om
försäljningstillstånd och tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig försäljning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 mars 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit del av socialnämndens beslut och gör följande
bedömning.
I den nya lagen införs en tillståndsplikt för handel med tobak och kommunen kommer med
anledning av den nya lagen behöva upprätta en tillståndshantering och tillsynsverksamhet.
Verksamheterna kommer att upprättas på ett liknande sätt som idag finns för
serveringstillstånd.
Tillståndsordningen i den nya lagen om tobak och liknande produkter innehåller färre
bedömningskriterier och är inte lika komplex jämfört med tillståndsprövning för
serveringstillstånd.
Som underlag till socialnämndens beslut om avgifter görs en jämförelse med andra
kommuner. I jämförelsen framgår att de flesta kommuner inte har hunnit fatta beslut om
avgifter. Däremot har kommunerna Örebro och Eskilstuna beslutat om en avgift på en nivå
som är ett par tusen lägre än deras avgift för serveringstillstånd. Varberg kommun har
beslutat om samma avgift för tobakstillstånd och serveringstillstånd. Hos närliggande
kommuner som Göteborg, Borås och Lerum har man informerats om tankar på en
avgiftsnivå som ska vara ett par tusen under avgiften för serveringstillståndet.
Mot bakgrund av den nya lagen vill Socialnämnden införa två nya avgifter med en
bedömning om att de ska vara cirka 80 procent av avgiften för serveringstillstånd. Avgifterna
ska sättas utifrån självkostnadsprincipen och de föreslagna avgifterna ska spegla
kommunens faktiska kostnad för hantering av tillståndsansökningar. Kommunfullmäktige har
den 30 januari 2019 § 7 fattat beslut om nya avgifter för serveringstillstånd:
Ansökan om serveringstillstånd till allmänheten 10 000 kr
Avgift för betydande ändring i bolag 3 300 kr
Med anledning av nya tobakslagen behöver två nya avgifter införas:
Ansökan om tobakstillstånd 8 000 kr
Avgift för betydande ändring i bolag 2 600 kr
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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De årliga tillsynsavgifterna för tobak, folköl, receptfria läkemedel och elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare ska ligga kvar enligt tidigare avgiftsbeslut.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 8 april 2019, § 61.
Anförande
Anförande hålls av Leif Hansson (S).
Förslag till beslut på sammanträdet
Leif Hansson (S) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslut
Socialnämndens förslag till avgifter för tillstånd enligt lag om tobak och liknande produkter
godkänns och börjar gälla från och med den 1 juli 2019.
Expedieras till
SN

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 74 2019.144 KS

Taxa för utlämnande av allmän handling
Ärendebeskrivning
Allmänna handlingar är som huvudregel offentliga. När en handling begärs ut är det
myndigheten som förvarar handlingen som fattar beslut om utlämnade. Allmänhet och media
har rätt att ta del av en allmän handling utan avgift, men för att framställa och lämna ut en
kopia av handlingen får myndigheten ta ut en på förhand fastställd avgift. För att en kommun
ska ha rätt att ta ut avgift för kopia av allmän handling krävs att avgiften är fastställd av
kommunfullmäktige.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 mars 2019 lämnat följande yttrande:
Nuvarande taxa för kopia av allmän handling antogs av kommunfullmäktige den 31 augusti
2005, § 111. Samhällsutvecklingen under de senaste 14 åren innebär att vad som behöver
regleras i taxan har förändrats. I ny taxa för kopior av allmänna handlingar föreslås följande
ändringar:
Avgifterna för att få kopior av allmänna handlingar höjs för att vara i linje med nuvarande
kostnadsläge. Ingen avgift tas ut vid kopiering av allmänna handlingar understigande tio
sidor eller då det totala beloppet understiger 100 kronor för att kostnaden för
administrationen inte ska överstiga intäkten.
Laghänvisningar uppdateras för att hänvisa till nu gällande lagstiftning.
Taxan uttrycker att kostnad för kopior av allmänna handlingar är undantagna från
mervärdesskatt i enlighet med gällande rätt.
Undantag från när avgift för kopior ska tas ut tas bort ur taxan. Behovet av att framställa
papperskopior är generellt sett lägre i en allt mer digitaliserad organisation, där bland annat
kommunens politiker tar del av handlingar via digitala verktyg.
Reglering om rätten till registerutdrag enligt dataskyddsförordningen läggs till.
Avgifter för skapande av elektroniska handlingar genom skanning läggs till.
Tillägg görs angående i vilka fall som handlingar kan lämnas ut elektroniskt, och att ingen
avgift ska tas ut vid utlämnande av handlingar som redan finns i elektronisk form.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 8 april 2019, § 60.
Beslut
Taxa för kopior av allmänna handlingar antas.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 75 2019.140 KS

Upplåningsram och marknadsmässiga räntepåslag
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 13 november 2017, § 193, att kommunens externa
låneskuld inte får överstiga 4 mdkr. AB Alingsås Rådhus beslutade den 3 oktober 2018, § 28,
att uppmana ägaren att göra en översyn av nuvarande lånetak och förslagsvis höja lånetaket
till 4,5 mdkr.
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2018, § 226, om marknadsmässiga
räntepåslag för respektive bolag under år 2019. Det framgår av tillämpningsanvisningar till
finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern, antagna av kommunstyrelsen den 13 november
2017, § 193, att marknadsmässiga räntepåslag för respektive bolag ska fastställas årligen av
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige godkände den 27 februari 2019, § 33, sammanställd budget för åren
2019-2021.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 15 mars 2019 lämnat följande yttrande:
Sammantaget för kommunkoncernen beräknas investeringar under kommande femårsperiod
ske motsvarande ungefär 3,4 mdkr, där bolagskoncernen står för ungefär 2,4 mdkr och
kommunen för resterande 1,0 mdkr. Merparten av investeringarna sker i
fastighetskoncernen. För att finansiera investeringarna krävs ytterligare upplåning om ca 1
mdkr kommande femårsperiod. Skillnaden mellan investeringsnivå och ytterligare lån
finansieras löpande av kommunens och bolagens löpande kassaflöden.
Kommuninvest är kommunkoncernens enskilt största långivare och det kan därför finnas ett
syfte med att förändra lånetaket till att närma sig den generella limit som Kommuninvest
använder i sina beräkningar. Utifrån nuvarande generella limit från Kommuninvest skulle
ägaren kunna höja lånetaket till 4,5 mdkr. Detta medför dock högre finansiella risker för
ägaren och de kommunala bolagen. En högre ränta och en högre låneskuld kommer att
påverka räntekostnaderna negativt och därmed också anstränga de prognostiserade
resultatnivåerna kommande år.
Kommunens finansiella rådgivare har gjort en analys över marknadsmässiga påslag per
bolag för år 2020. Jämfört med beräkningen som gäller för år 2019 visar analyserna generellt
lägre marknadsmässiga påslag för år 2020 jämfört med år 2019. Detta förklaras framförallt
av lägre marknadsräntor samt bättre nyckeltal för bolagen.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 8 april 2019, § 62 och då lämnat följande
förslag till beslut:

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Kommunstyrelsen ges rätt att omsätta lån och öka kommunens låneskuld upp till maximalt
4,0 mdkr.
2. Marknadsmässigt räntepåslag för AB Alingsås Rådhus fastställs till 0,37 procent för år
2020.
3. Marknadsmässigt räntepåslag för AB Alingsåshem fastställs till 0,36 procent för år 2020.
4. Marknadsmässigt räntepåslag för Fabs AB fastställs till 0,38 procent för år 2020.
5. Marknadsmässigt räntepåslag för Alingsås Energi Nät AB fastställs till 0,17 procent för år
2020.
Anförande
Anföranden hålls av Daniel Filipsson (M), Glenn Pettersson (SD), Björn Wallin Salthammer
(S) och Boris Jernskiegg (SD).
Förslag till beslut på sammanträdet
Daniel Filipsson (M) och Björn Wallin Salthammer (S) föreslår att kommunstyrelsens förslag
bifalls.
Glenn Pettersson (SD) föreslår att förslag till beslut punkt 1 får följande lydelse:
Kommunstyrelsen ges rätt att omsätta lån och öka kommunens låneskuld upp till maximalt
4,5 mdkr.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut punkt 1.
Omröstning begärs. Följande beslutsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till Glenn Petterssons
ändringsförslag.
Ja
Nej
Avstår
Sebastian Aronsson (S)
Agneta Grange Petrusson (SD)
Lars-Olof Jaeger (SD)
Pär-Göran Björkman (S)
Boris Jernskiegg (SD)
Birgitta Carlsson (S)
Glenn Pettersson (SD)
Anton César (S)
Kristina Poulsen (SD)
Leif Hansson (S)
Otto Stryhn (SD)
Anita Hedén Unosson (S)
Irene Jonsson (S)
Micaela Johansson (S)
Moheeb Jouda (S)
Birgitta Larsson (S)
Anders Sandberg (S)
Lennart Allbro (S)
Björn Wallin Salthammer (S)
Simon Waern (S)
Jonathan Bessou (M)
Daniel Filipsson (M)
Micaela Kronberg Thor (M)
Linda Espeving (M)
Daniel Ringström (M)
Eva-Lotta Pamp (M)
Per-Gordon Tranberg (M)
Daniel Nordh (C)
Ingbritt Johansson (C)
Karl-Johan Karlsson (C)
Susann Nerell (C)
Carl Adamsson (C)
Ali Said (C)
Stefan Bedö (L)
Jens Christian Berlin (L)
Anita Brodén (L)
Jan Kesker (L)
Marie Mjörnvik (L)
Niklas Hellgren (KD)
Lady France Mulumba (KD)
Kent Perciwall (KD)
Ann-Lie Tulokas Olsson (KD)
Jan Gustafsson (V)
Stina Karlsson (V)
Maria Adrell (V)
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Tony Norman (V)
Anna Hansson (MP)
Britt-Marie Kuylenstierna (MP)
Christian Wiberg (MP)
Kristina Grapenholm (L), ordf
Med 44 ja-röster, 5 nej-röster och 1 avstår bifalls kommunstyrelsens förslag till beslut punkt
1.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till
beslut i punkterna 2 - 5.
Beslut
1. Kommunstyrelsen ges rätt att omsätta lån och öka kommunens låneskuld upp till maximalt
4,0 mdkr.
2. Marknadsmässigt räntepåslag för AB Alingsås Rådhus fastställs till 0,37 procent för år
2020.
3. Marknadsmässigt räntepåslag för AB Alingsåshem fastställs till 0,36 procent för år 2020.
4. Marknadsmässigt räntepåslag för Fabs AB fastställs till 0,38 procent för år 2020.
5. Marknadsmässigt räntepåslag för Alingsås Energi Nät AB fastställs till 0,17 procent för år
2020.
Expedieras till
Klk-ek

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 76 2019.173 KS

Ansökan om medel ur flyktingfond 2019
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 28 september 2016 om riktlinjer för
kommunens flyktingfonder. I enlighet med riktlinjerna finns möjlighet för nämnderna att söka
medel ur fonderna. Kommunfullmäktige beslutar om ianspråktagande av fonden.
Kultur- och utbildningsnämnden samt barn- och ungdomsnämnden har inkommit med
ansökningar som behandlas i denna skrivelse.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 5 mars 2019 lämnat följande yttrande:
Riktlinjerna innebär att fonderade medel får nyttjas till satsningar med koppling till
integrationspolitiken i kommunen och som gynnar etableringen av nyanlända. Ersättningarna
får inte finansiera sådant som nämnderna erhåller kommunbidrag för. Fonderade medel ska
inte täcka underskott i verksamheten utan vid befarat underskott ska handlingsplan i första
hand upprättas och läggas fram för beslut.
Kommunfullmäktige beslutar om ianspråktagande av fonden.
Kommunledningskontoret har tagit del av ansökningarna som finns bilagt till ärendet och
gjort följande bedömningar:
Kultur- och utbildningsnämnden ansökan om 0,7 mnkr bör beviljas. Ansökan avser att driva
caféverksamhet vid Nolhaga parkbad och samtidigt erbjuda målgruppen nyanlända
praktikplatser och/eller anställning. Medlen avser att finansiera koordinator för handledning.
Kultur- och utbildningsnämnden ansökan om 4 mnkr bör beviljas. Ansökan avser att ge
målgruppen nyanlända adekvat utbildning och praktikplatser samt uppfylla de uppdrag som
givits av kommunfullmäktige enligt nu gällande flerårsstrategi så som att utveckla
integrationsskapande arbetsmetoder och att integrera nyanlända tillsammans med det civila
samhället och näringslivet.
Barn- och ungdomsnämnden ansökan om 1,6 mnkr bör beviljas. Ansökan avser
studiehandledning, modersmålsundervisning och förberedelseklass.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 8 april 2019, § 63 och då lämnat följande
förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Kultur- och utbildningsnämndens ansökan om 0,7 mnkr beviljas.
2. Kultur- och utbildningsnämndens ansökan om 4 mnkr beviljas.
Justerandes sign
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3. Barn- och ungdomsnämndens ansökan om 1,6 mnkr beviljas.
4. Beviljade medel som ej nyttjas till ändamålet återförs till flyktingfonden i samband med
årsbokslutet 2019.
Anförande
Anföranden hålls av Kent Perciwall (KD), Britt-Marie Kuylenstierna (MP), Boris Jernskiegg
(SD), Anton César (S), Stina Karlsson (V) och Agneta Grange Petrusson (SD).
Förslag till beslut på sammanträdet
Kent Perciwall (KD), Britt-Marie Kuylenstierna (MP) och Anton César (S) föreslår att
kommunstyrelsens förslag till beslut bifalls.
Boris Jernskiegg (SD) föreslår att punkt 3 i kommunstyrelsens förslag till beslut avslås.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till
beslut punkt 1 och 2.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut punkt 3.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till
beslut punkt 4.
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Beslut
1. Kultur- och utbildningsnämndens ansökan om 0,7 mnkr beviljas.
2. Kultur- och utbildningsnämndens ansökan om 4 mnkr beviljas.
3. Barn- och ungdomsnämndens ansökan om 1,6 mnkr beviljas.
4. Beviljade medel som ej nyttjas till ändamålet återförs till flyktingfonden i samband med
årsbokslutet 2019.
Reservation
Agneta Grange Petrusson (SD), Boris Jernskiegg (SD), Glenn Pettersson (SD), Kristina
Poulsen (SD), Otto Stryhn (SD) och Lars-Olof Jaeger (SD) reserverar sig till förmån för eget
yrkande.
Expedieras till
KUN, BUN
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§ 77 2019.191 KS

Arkivöverlämning och utlån av allmänna handlingar från socialnämnden
till vård- och omsorgsnämnden
Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade den 19 februari 2019, § 20 att framställa till kommunfullmäktige
om att överlämna eller införliva de aktuella allmänna handlingar som behövs för att driva
LSS-verksamheten vidare med vård- och omsorgsnämnden.

Kommunfullmäktige fattade beslut i flerårsstrategin 2018-2020 om att LSS-verksamheten ska
övergå från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden. Den 1 januari 2018 övergick
ansvaret för LSS-verksamheten från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 14 mars 2019 lämnat följande yttrande:
För att vård- och omsorgsnämnden ska kunna driva LSS-verksamheten vidare ur ett
arkivhänseende krävs att socialnämnden överlämnar aktuella allmänna handlingar till vård
och omsorgsnämnden. För att ett sådant överlämnande ska få ske krävs enligt arkivlagen 15
§ ett beslut i kommunfullmäktige.
Kommunledningskontoret instämmer med socialnämndens beslut och har inget ytterligare att
tillägga.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 8 april 2019, § 64.
Beslut
Socialnämnden överlämnar de aktuella allmänna handlingar som behövs för att driva LSSverksamheten vidare till vård- och omsorgsnämnden.
Expedieras till
SN, VON
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§ 78 2018.664 KS

Revidering av lokala ordningsföreskrifter
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden beslutade den 23 oktober 2018 § 74 att föreslå kommunfullmäktige att
fastställa tekniska förvaltningens förslag om revidering av lokala ordningsföreskrifter för
torghandeln i Alingsås kommun.
Kommunstyrelsen beslutade den 10 december 2018 § 241 att se över regleringen av
fyrverkerier i Alingsås kommuns lokala ordningsföreskrifter.
Kommunfullmäktige biföll den 30 januari 2019 § 13 en motion angående regelverk för
fyrverkerier, vad gäller att se över och utvidga den lokala ordningsstadgan.
Samtliga ärenden ovan har föranlett en översyn av de lokala ordningsföreskrifterna.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 7 mars 2019 lämnat följande yttrande:
Vad gäller de lokala ordningsföreskrifterna för torghandeln i Alingsås kommun har tekniska
nämnden föreslagit att handeln även fortsättningsvis ska ske på Lilla torget, med möjlighet
för samhällsbyggnadsnämnden att fatta beslut om torghandel på Stora torget vid behov.
Förslaget innebar även en omformulering av 8 § med anledning av ändrad lagstiftning. I
övrigt har ett fåtal omformuleringar och förtydliganden gjorts, som inte innebär några
ändringar i sak.
Vad gäller de allmänna lokala ordningsföreskrifterna har en utredning gjorts av möjligheterna
att utvidga bestämmelserna om fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. Slutsatsen är att
den formulering som 16 § har idag går så långt det enligt lag och praxis är möjligt att
begränsa hanteringen av fyrverkerier. Någon utvidgning av förbudet är därmed inte juridiskt
genomförbar och paragrafen är således oförändrad i förslaget.
I övrigt har en översyn gjorts av samtliga paragrafer i ordningsföreskrifterna. Förslaget
innebär främst språkliga förändringar men vissa ändringar har gjorts i enlighet med praxis
och SKL:s rekommendationer. Till exempel har 13-15 §§ ändrats till att endast omfatta
hundar och inte katter, och ett förtydligande har införts i 15 § om inom vilka områden
upplockningstvång råder.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 8 april 2019, § 65 och då lämnat följande
förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Kommunledningskontorets förslag till reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Alingsås kommun godkänns, med följande tillägg
i lokala ordningsföreskrifter under Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor, § 16:
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I övriga delar av kommunen får användning av pyrotekniska varor endast ske under följande
tider:
Påskafton och nyårsafton kl 18.00-01.00
2. Kommunledningskontorets förslag till reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter för
torghandeln i Alingsås kommun godkänns.
Anförande
Anföranden hölls av Anna Hansson (MP), Boris Jernskiegg (SD), Simon Waern (S), Stina
Karlsson (V) och Karl-Johan Karlsson (C).
Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Hansson (MP) föreslår att punkt 1 i förslag till beslut får följande lydelse:
Kommunledningskontorets förslag till reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Alingsås kommun godkänns, med följande tillägg i lokala ordningsföreskrifter under
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor, § 16;
I övriga delar av kommunen får användning av pyrotekniska varor endast ske under följande
tider: Nyårsafton kl 23:00-01:00.
Boris Jenskiegg (SD) och Stina Karlsson (V) föreslår att Anna Hanssons (MP)
ändringsförslag bifalls.
Simon Waern (S) och Karl-Johan Karlsson föreslår att kommunstyrelsens förslag till beslut
bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att
bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut
1. Kommunledningskontorets förslag till reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Alingsås kommun godkänns, med följande tillägg i lokala ordningsföreskrifter under
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor, § 16:
I övriga delar av kommunen får användning av pyrotekniska varor endast ske under följande
tider:
Påskafton och nyårsafton kl 18.00-01.00.
2. Kommunledningskontorets förslag till reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter för
torghandeln i Alingsås kommun godkänns.
Reservation
Anna Hansson (MP), Britt-Marie Kuylenstierna (MP), Christian Wiberg (MP) och Stina
Karlsson (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Expedieras till
Lst VGR, SBN, torgvakten
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§ 79 2019.119 KS

Policy för behandling av personuppgifter i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Den 25 maj 2018 trädde EU:s dataskyddsförordning i kraft. Förordningen syftar till att stärka
fysiska personers rätt till skydd av personuppgifter genom att reglera hur personuppgifter får
behandlas. Enligt förordningen bör personuppgiftsansvariga anta interna strategier som
syftar till att säkerställa att kraven i förordningen efterlevs.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 5 mars 2019 lämnat följande yttrande:
Varje kommunal styrelse, nämnd och bolag är personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som sker inom dess verksamhet. För att samordna behandlingen av
personuppgifter inom kommunen bör en policy antas som på en övergripande nivå beskriver
personuppgiftsbehandling i kommunen. Policyn kompletteras sedan med detaljerade
styrdokument som syftar till att konkret stödja personuppgiftsbehandlingen i kommunen.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 8 april 2019, § 66.
Beslut
Policy för behandling av personuppgifter i Alingsås kommun antas.
Expedieras till
Samtliga nämnder och bolag
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§ 80 2019.137 KS

Redovisning av obesvarade motioner, april 2019
Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 33 ska kommunstyrelsen två gånger om året, i
april och oktober, redovisa för fullmäktige de motioner som ännu inte beretts färdigt.
Kommunfullmäktige har då att ta ställning om motioner, vars beredning inte kunnat avslutas
inom ett år, ska avskrivas från ytterligare beredning eller fortsätta handläggas.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 15 mars 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har upprättat en sammanställning över obesvarade motioner,
daterad den 15 mars 2019. Totalt har 15 motioner lämnats in till kommunfullmäktige som
ännu ej är besvarade. Tre motioner är äldre än ett år.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 8 april 2019, § 67 och då lämnat följande
förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Handläggningen fortsätter för följande motioner som är äldre än ett år:
-Motion angående införandet av strukturerade riskanalyser inom dricksvatten försörjning –
Thomas Pettersson (C), 2016.813 KS.
-Motion – säkrare kommun, klimathot – Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange Petrusson
(SD), 2018.187.
Anförande
Anföranden hålls av Agneta Grange Petrusson (SD), Anna Hansson (MP), Boris Jernskiegg
(SD) och Daniel Filipsson (M).

Beslut
Handläggningen fortsätter för följande motioner som är äldre än ett år:
-Motion angående införandet av strukturerade riskanalyser inom dricksvatten försörjning –
Thomas Pettersson (C), 2016.813 KS.
-Motion – säkrare kommun, klimathot – Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange Petrusson
(SD), 2018.18
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§ 81 2018.187 KS

Motion - säkrare kommun, klimathot - Boris Jernskiegg (SD) och Agneta
Grange Petrusson (SD)
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange Petrusson (SD) har till kommunfullmäktige den 28
mars 2018, § 64 lämnat en motion om klimathot mot kommunen där de framför att
kommunen bör arbeta fram en handlingsplan för extremväder och utreda hur samhället kan
göras tryggare.
Motionärerna yrkar följande:
Att klimathotet identifieras och att handlingsplaner upprättas därefter
Att nybebyggelse säkras och planeras utifrån framtida väderhot
Att renhållningsverk och vattenförsörjning säkras mot vädrets makter
Att räddningstjänsten får de resurser som krävs vid extremväder
Att infrastrukturen planeras så att hänsyn tas till översvämningsrisker
Att energiförsörjningen säkerställs vid extremväder
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 april 2018, § 79 att remittera motionen till
miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 mars 2019 lämnat följande yttrande:
Miljöskyddsnämnden behandlade ärendet den 19 februari 2019, § 16, och tekniska nämnden
den 23 oktober 2018, § 75. Både miljöskyddsnämnden och tekniska nämnden ställer sig
positiv till yrkandena i motionen om klimatåtgärder och vill särskilt betona vikten av en
övergripande sammanhållande funktion som driver klimatarbetet framåt.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 22 oktober 2018, 171, och besvarar
motionärernas att-satser och beskriver hur nämnden arbetar med anpassningar till klimatet
redan i dag. Samhällsbyggnadsnämnden tar inte ställning till om motionen ska tillstyrkas eller
avstyrkas.
Kommunledningskontoret instämmer i remissvaren från miljöskyddsnämnden och tekniska
nämnden, arbetet med att minimera skador orsakade av klimatförändring kräver ett
strategiskt arbete och samarbete inom hela kommunen. Som det framkommer i remissvaren
är nämnderna medvetna om riskerna och arbetar för att motverka dessa. Detta är dock inte
en fråga som nämnderna var för sig kan hantera själva. Vid miljöskyddsnämnden finns en
miljöstrateg, en funktion som bland annat ansvarar för kommunens strategiska miljö- och
hållbarhetsarbete. Samverkan kring klimatfrågan sker även med andra organisationer så
som Göteborgsregionen.
Kommunledningskontoret föreslår att motionens första punkt bifalls, och att resterande
punkter avslås. De punkter som är relevanta bör istället ingå i de handlingsplaner som
omnämns i punkt ett.
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Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 8 april 2019, § 68.
Anförande
Anföranden hålls av Agneta Grange Petrusson (SD), Anna Hansson (MP), Boris Jernskiegg
(SD), Eva-Lotta Pamp (M), Anton César (S) och Stefan Bedö (L).

Förslag till beslut på sammanträdet
Eva-Lotta Pamp (M) och Anna Hansson (MP) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslut
Motionens första punkt bifalls, resterande punkter avslås.
Anteckning
Jens Christian Berlin (L), Stefan Bedö (L), Anita Brodén (L), Jan Kesker (L) och Marie
Mjörnvik (L) lämnar följande protokollsanteckning:
Liberalerna betonar vikten av att samtliga aspekter granskas i samband med identifiering av
klimathotet. Såväl de åtgärder och insatser som redan vidtagits, som ytterligare insatser och
åtgärder som kan krävas.
Expedieras till
MN, SBN
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§ 82 2018.385 KS

Motion om en Karin Boye-plats i Alingsås - Jan Kesker (L), Anita Brodén
(L), Per Palm (L) och Kristina Grapenholm (L)
Ärendebeskrivning
Jan Kesker (L), Anita Brodén (L), Per Palm (L) och Kristina Grapenholm (L) lämnade till
kommunfullmäktige den 13 juni 2018, § 125 en motion angående en Karin Boye-plats i
Alingsås.
Motionärerna yrkar att det inrättas en Karin Boye-plats centralt belägen i Alingsås (som ett
komplement till minnesstenen).
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 augusti 2018, § 140 att remittera ärendet
till kultur- och fritidsnämnden (nuvarande kultur- och utbildningsnämnden) och tekniska
nämnden (nuvarande samhällsbyggnadsnämnden).
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 mars 2019 lämnat följande yttrande:
Kultur och fritidsnämnden behandlade ärendet den 17 december 2018, § 78 med förslaget
att motionen tillstyrks. Nämnden ställer sig positiva till att inrätta en Karin Boyes-plats,
förslagsvis i Plantaget som även motionärerna föreslår. Därtill ger nämnden ett antal förslag
till hur platsen skulle kunna knytas an till andra Karin Boye-associerade platser och hur en
invigning skulle kunna se ut.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 18 februari 2019, § 22 med förslaget
att motionen avstyrks.
Kommunledningskontoret anser att det behövs en kartläggning och plan för hur kommunen
hanterar minnesplatser och statyer kopplade till personer. I nuläget finns inga riktlinjer som
kan användas som stöd vid beslut om upprättandet av statyer och minnesplatser. Förslaget
att inrätta en Karin Boye-plats kan då hanteras inom det arbetet.
Kommunledningskontoret bedömer därmed att motionen kan anses besvarad.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 8 april 2019, § 70.
Anförande
Anföranden hålls av Jan Kesker (L) och Pär-Göran Björkman (S).
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Kesker (L) och Pär-Göran Björkman (S) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls.
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Beslut
1. Motionen anses besvarad.
2. Kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att göra en kartläggning och plan för
minnesplatser och statyer kopplade till enskilda personer.

Expedieras till
KUN, SBN
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§ 83 2018.502 KS

Motion angående staty av Gustav II Adolf - Boris Jernskiegg (SD)
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange Petrusson (SD) har till kommunfullmäktige den 5
september 2018, § 154 lämnat en motion med förslaget att upprätta en staty över Gustav II
Adolf under Alingsås kommuns 400 års jubileum.
Motionärerna föreslår att:
en ståtlig staty reses över Gustav II Adolf
platsen blir framträdande, förslagsvis Lilla Torget
en rejäl minnestext med förklaring om firandet bifogas statyn
kommunen uppmanar till sponsring och gåvor för detta projekt hos företag, föreningar och
medborgare
statyn blir porträttlik och inte normkritisk
invigning av statyn sker ståndsmässigt
projektet påskyndas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 7 november 2018, § 213 och
beslutade att skicka ärendet till kommunledningskontoret för beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 mars 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret anser att det behövs en kartläggning och plan för hur kommunen
hanterar minnesplatser och statyer kopplade till personer. I nuläget finns inga riktlinjer som
kan användas som stöd vid beslut om upprättandet av statyer och minnesplatser. Förslaget
att upprätta en staty över Gustav ll Adolf kan då hanteras inom det arbetet.
Kommunledningskontoret bedömer därmed att motionen kan anses besvarad.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 8 mars 2019, § 71.
Anförande
Anföranden hålls av Boris Jernskiegg (SD) och Pär-Göran Björkman (S).
Förslag till beslut på sammanträdet
Pär-Göran Björkman (S) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls.
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Boris Jernskiegg (SD) föreslår att punkt 1 i motionen bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att
bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut
1. Motionen anses besvarad.
2. Kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att göra en kartläggning och plan för
minnesplatser och statyer kopplade till enskilda personer.
Reservation
Agneta Grange Petrusson (SD), Bories Jernskiegg (SD), Glenn Pettersson (SD), Kristina
Poulsen (SD) och Otto Stryhn (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Expedieras till
KUN
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§ 84 2019.187 KS

Svar på interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande om
Livsmedelsprogrammet - Anna Hansson (MP)
Anna Hansson (MP) har till kommunfullmäktige den 27 februari 2019, § 40 lämnat en
interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande Kent Perciwall (KD) och
kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson (M) om revidering av Alingsås
livsmedelsprogram som kommunstyrelsen den 10 december 2018, § 243 beslutade ska ske
under år 2019.
I interpellationen ställer Anna Hansson följande frågor till barn- och ungdomsnämndens och
kommunstyrelsens ordförande:
Kan vi förvänta oss att det reviderade förslaget till livsmedelsprogram innehåller ytterligare
skrivningar som syftar till:
Att vi ökar våra krav på att maten som konsumeras i kommunal verksamhet minskar sin
miljöbelastning?
Att ställa fler krav för att värna om djurens rätt till ett drägligt liv?
Att vår livsmedelskonsumtion bidrar till ökad social hållbarhet?
Att vår livsmedelskonsumtion bidrar till stärkt folkhälsa?
Interpellationssvar
Barn- och ungdomsnämndens ordförande Kent Perciwall (KD) har i skrivelse den 12 april
2019 lämnat sitt interpellationssvar.
Interpellationsdebatt
I debatten deltar Anna Hansson (MP) och Kent Perciwall (KD).
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§ 85

Meddelanden
Länsstyrelsen Västra Götalands län – Meddelande om ny ersättare i kommunfullmäktige
efter Staffan Albinsson (C), Annika Qarlsson (C).
Länsstyrelsen Västra Götalands län – Meddelande om ny ersättare i kommunfullmäktige
efter Katarina Ekenger (MP), Novak Vasic (MP).
Länsstyrelsen Västra Götalands län – Meddelande om ny ersättare i kommunfullmäktige
efter Ljubisa Rankovic (S), Ulf Unosson (S).
EY - Grundläggande granskning 2018
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§ 86 2019.362 KS

Fråga angående processen kring revidering av nationell infrastruktur Marie Mjörnvik (L)
Fråga
Frågan kring genomförande och lokaliseringen av E20 genom Alingsås aktualiserades under
förra mandatperioden. Vid fastställelse av infrastrukturplanen 2018 – 2029 togs
investeringsmedel bort ur planen med motiveringen - “E20 genom Alingsås utgår på grund
av att stadsmiljöavtalet inte är tillräckligt planeringsmoget”
Under 2018 har utredning genomförts för Västra stambanan där alternativa lokaliseringar av
nya spår förbi Alingsås tätort analyserats. Diskussioner förs nu om möjligheter att söka en
lösning som involverar såväl E20:s som Västra stambanans placering av nya spår.
Min fråga till kommunstyrelsens ordförande, med hänvisning till ovan, är om en planprocess
är tänkt att komma igång kring revidering av nationell infrastrukturplan och som involverar
kommunfullmäktige i själva processen?
Anförande
Anföranden hålls av Marie Mjörnvik (L) och Daniel Filipsson (M).
Svar
Kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson (M) besvarar frågan muntligt vid dagens
sammanträde.
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