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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-10-30
Plats och tid

Grand Hotel, Alingsås
kl. 18:00-22:25

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)
Moheeb Youda (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 (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)
Jan Kesker (L)
Marie Mjörnvik (L)
Agneta Grange (SD)
Boris Jernskiegg (SD)
Zandra Pettersson (SD)
Otto Stryhn (SD)
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)
Roger Andersson (S) ersätter Micaela Johansson (S)
Daniel Ringström (M) ersätter Linda Espeving (M)
Philip Perdin (M) ersätter Thorsten Larsson (M)
Lars-Olof Jaeger (SD) ersätter Gunilla Gomér (SD)
Kristina Poulsen (SD) ersätter Glenn Pettersson (SD)
Urban Eklund (KD) ersätter Niklas Hellgren (KD)
Amanda Andersson (MP) ersätter Christian Wiberg (MP)
Justerandes sign

Justerandes sign

Paragrafer

Justerandes sign

§§179-215

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Övriga deltagare

Maria Standar (kommundirektör)
Anci Eyoum (kommunsekreterare)

Utses att justera

Anders Sandberg (S)
Ingbritt Johansson (C)

Justeringens plats och
tid

Rådhuset, Alingsås , 2019-11-01 11:00

Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerande

................................................……………………………………….
Anders Sandberg (S)
Ingbritt Johansson (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
2019-10-30

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2019-11-01

Datum för anslags
nedtagande

2019-11-25

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

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 179
§ 180
§ 181
§ 182
§ 183
§ 184
§ 185
§ 186
§ 187
§ 188
§ 189
§ 190
§ 191
§ 192
§ 193
§ 194
§ 195
§ 196
§ 197
§ 198
§ 199
§ 200
§ 201
§ 202
§ 203
§ 204

Avsägelse av uppdrag som ledamot i valberedningen - Maria B Nilsson (S)
Avsägelse av uppdrag som ledamot i barn- och ungdomsnämnden - Martin
Tirhammar (C)
Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och ungdomsnämnden - Heidi
Hankanen Ängberg (C)
Avsägelse av uppdrag som ersättare i miljöskyddsnämnden - Natalie
Andersson (M)
Avsägelse av uppdrag som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden - Karin
Berg (V)
Avsägelse av uppdrag som ledamot i Alingsås och Vårgårda
räddningstjänstförbund - Patrik Fridh (C)
Avsägelse av uppdrag som ersättare i Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund - Martin Tirhammar (C)
Kommunalt kompletteringsval - Val av ny ledamot i valberedningen efter
Maria B Nilsson (S), Josefine Werner Alm (S)
Kommunalt kompletteringsval - Val av ny ledamot i barn- och
ungdomsnämnden efter Martin Tirhammar (C), Heidi Hankanen Ängberg (C)
Kommunalt kompletteringsval - Val av ny ersättare i barn- och
ungdomsnämnden efter Heidi Hankanen Ängberg (C), Hugo Pettersson (C)
Kommunalt kompletteringsval - Val av ny ersättare i barn- och
ungdomsnämnden efter Beatrice Scherberg (V), Anna Wahlgren (V)
Kommunalt kompletteringsval - Val av ny ersättare i miljöskyddsnämnden
efter Natalie Andersson (M), Thomas Thim (M)
Kommunalt kompletteringsval - Val av ny ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden efter Karin Bergh (V), John Hedlund (V)
Kommunalt kompletteringsval - Val av ny ersättare i socialnämnden efter
Greger Sandberg (S), Oscar Allard (S)
Kommunalt kompletteringsval - Val av ny ledamot i Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund efter Patrik Fridh (C), Susanna Nerell (C)
Kommunalt kompletteringsval - Val av ny ersättare i Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund efter Martin Tirhammar (C), Bo Lundbladh (C)
Kommunalt kompletteringsval - Val av ny ersättare i Förbundsfullmäktige för
Göteborgsregionen efter Magnus Linde (M), Karin Schagerlind (M)
Information
Revisorernas bedömning av delårsrapport augusti 2019 för Alingsåskommun
samt för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
Delårsbokslut 2019 för Alingsås kommun
Strategi för Alingsås kommuns arbete med krisberedskap och civilt försvar
Svar på motion angående införande av strukturerade riskanalyser inom
dricksvattenförsörjning - Thomas Pettersson (C)
Svar på motion angående ökat samnyttjande av kommunala lokaler: för ett
stärkt föreningsliv! - Birgitta Larsson (S), Simon Wærn (S) och Sebastian
Aronsson (S)
Svar på motion om tandvård för fattiga pensionärer - Glenn Pettersson (SD)
Svar på motion om medlemskap i Sveriges Ekokommuner - Amanda
Andersson (MP)
Svar på motion angående utredning om placering av E20 - Anita Brodén (L),
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 205
§ 206
§ 207
§ 208
§ 209
§ 210
§ 211
§ 212
§ 213
§ 214
§ 215

Kristina Grapenholm (L) och Per Palm (L)
Redovisning av obesvarade motioner 2019
Svar på motion om att utlysa klimatnödläge i Alingsås kommun - Anna
Hansson (MP), Christian Wiberg (MP) och Britt-Marie Kuylenstierna (MP)
Ansvarsutredning - Alingsås verksamhetsparker
Samlad rapport över Alingsås kommuns ekonomiska situation 2013 - 2018
Säkerhetspolicy
Förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens
kommunalförbund
Enkel fråga till barn- och ungdomsnämndens ordförande om Lärarförbundets
ranking Bästa skolkommun – Stina Karlsson (V)
Motion om handlingsplan för bostadsbyggandet - Camilla Stensson (S),
Anton César, Anita Hedén Unosson (S) och Simon Waern (S)
Motion om avskaffande av utmaningsrätten - Björn Wallin Salthammer (S),
Karin Johansson (S), Simon Waern (S) och Roger Andersson (S)
Motion om återvändande IS-krigare - Glenn Pettersson (SD), Boris
Jernskiegg (SD), Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson (SD), Otto Stryhn
(SD), Kristian Poulsen (SD) och Lars-Olof Jaeger (SD)
Meddelanden

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 179 2019.621 KS

Avsägelse av uppdrag som ledamot i valberedningen - Maria B Nilsson
(S)
Ärendebeskrivning
Maria B Nilsson (S) har i skrivelse den 27 september 2019 avsagt sig sitt uppdrag som
ledamot i valberedningen

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Expedieras till
Exp: M. B Nilsson, Klk-kansli, Klk-lön

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

7

Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-10-30

§ 180 2019.711 KS

Avsägelse av uppdrag som ledamot i barn- och ungdomsnämnden Martin Tirhammar (C)
Ärendebeskrivning
Martin Tirhammar (C) har i skrivelse den 28 oktober 2019 avsagt sig sitt uppdrag som
ledamot i barn- och ungdomsnämnden.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Expedieras till
Exp: M. Tirhammar, BUN, Klk-kansli, Klk-lön

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8

Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-10-30

§ 181 2019.725 KS

Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och ungdomsnämnden Heidi Hankanen Ängberg (C)
Ärendebeskrivning
Heidi Hankanen Ängberg (C) har i skrivelse den 29 oktober 2019 avsagt sig sitt uppdrag som
ersättare i barn- och ungdomsnämnden.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Expedieras till
Exp: H. H Ängberg, BUN, Klk-kansli, Klk-lön

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 182 2019.683 KS

Avsägelse av uppdrag som ersättare i miljöskyddsnämnden - Natalie
Andersson (M)
Ärendebeskrivning
Natalie Andersson (M) har i skrivelse den 8 oktober 2019 avsagt sig sitt uppdrag som
ersättare i miljöskyddsnämnden.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Expedieras till
Exp: N. Andersson, MN, Klk-kansli, Klk-lön

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 183 2019.715 KS

Avsägelse av uppdrag som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden Karin Berg (V)
Ärendebeskrivning
Karin Berg (V) har i skrivelse den 24 oktober 2019 avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Expedieras till
Exp: K. Berg, SBN, Klk-kansli, Klk-lön

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 184 2019.710 KS

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Alingsås och Vårgårda
räddningstjänstförbund - Patrik Fridh (C)
Ärendebeskrivning
Patrik Fridh (C) har i skrivelse den 25 oktober 2019 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
ledamot i Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Expedieras till
Exp: P. Fridh, AVRF, Klk-kansli, Klk-lön

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 185 2019.712 KS

Avsägelse av uppdrag som ersättare i Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund - Martin Tirhammar (C)
Ärendebeskrivning
Martin Tirhammar (C) har i skrivelse den 28 oktober 2019 avsagt sig sitt uppdrag som
ersättare i Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Expedieras till
Exp: M. Tirhammar, BUN, Klk-kansli, Klk-lön

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 186 2019.649 KS

Kommunalt kompletteringsval - Val av ny ledamot i valberedningen efter
Maria B Nilsson (S), Josefine Werner Alm (S)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Josefine Werner Alm (S) utses till ledamot i valberedningen efter Maria B Nilsson (S), för
tiden fram till och med den 14 oktober 2022.

Expedieras till
Exp: J. W. Alm, Klk-lön, Klk-kansli

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 187 2019.720 KS

Kommunalt kompletteringsval - Val av ny ledamot i barn- och
ungdomsnämnden efter Martin Tirhammar (C), Heidi Hankanen Ängberg
(C)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Heidi Hankanen Ängberg (C) utses till ledamot i barn- och ungdomsnämnden efter Martin
Tirhammar (C), för tiden fram till och med den 31 december 2022.

Expedieras till
Exp: H. H. Ängberg, BUN, Klk-lön, Klk-kansli

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 188 2019.726 KS

Kommunalt kompletteringsval - Val av ny ersättare i barn- och
ungdomsnämnden efter Heidi Hankanen Ängberg (C), Hugo Pettersson
(C)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Hugo Pettersson (C) utses till ersättare i barn- och ungdomsnämnden efter Heidi Hankanen
Ängberg (C), för tiden fram till och med den 31 december 2022.

Expedieras till
Exp: H. Pettersson, BUN, Klk-lön, Klk-kansli

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 189 2019.691 KS

Kommunalt kompletteringsval - Val av ny ersättare i barn- och
ungdomsnämnden efter Beatrice Scherberg (V), Anna Wahlgren (V)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Anna Wahlgren (V) utses till ersättare i barn- och ungdomsnämnden efter Beatrice
Scherberg (V), för tiden fram till och med den 31 december 2022.

Expedieras till
Exp: A. Wahlgren, BUN, Klk-lön, Klk-kansli

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 190 2019.687 KS

Kommunalt kompletteringsval - Val av ny ersättare i
miljöskyddsnämnden efter Natalie Andersson (M), Thomas Thim (M)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Thomas Thim (M) utses till ersättare i miljöskyddsnämnden efter Natalie Andersson (M),
för tiden fram till och med den 31 december 2022.

Expedieras till
Exp: T. Thim, MN, Klk-lön, Klk-kansli

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 191 2019.721 KS

Kommunalt kompletteringsval - Val av ny ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden efter Karin Bergh (V), John Hedlund (V)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
John Hedlund (V) utses till ersättare i samhällsbyggnadsnämnden efter Karin Berg (V), för
tiden fram till och med den 31 december 2022.

Expedieras till
Exp: J. Hedlund, SBN, Klk-lön, Klk-kansli

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 192 2019.603 KS

Kommunalt kompletteringsval - Val av ny ersättare i socialnämnden efter
Greger Sandberg (S), Oscar Allard (S)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Oscar Allard (S) utses till ersättare i socialnämnden efter Greger Sandberg (S) ), för tiden
fram till och med den 31 december 2022.

Expedieras till
Exp: O. Allard, SN, Klk-lön, Klk-kansli

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 193 2019.722 KS

Kommunalt kompletteringsval - Val av ny ledamot i Alingsås och
Vårgårda Räddningstjänstförbund efter Patrik Fridh (C), Susanna Nerell
(C)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Susanna Nerell (C) utses till ledamot i Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
efter Patrik Fridh (C), för tiden fram till och med den 31 december 2022.

Expedieras till
Exp: S. Nerell, AVRF, Klk-lön, Klk-kansli

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 194 2019.723 KS

Kommunalt kompletteringsval - Val av ny ersättare i Alingsås och
Vårgårda Räddningstjänstförbund efter Martin Tirhammar (C), Bo
Lundbladh (C)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Bo Lundbladh (C) utses till ersättare i Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
efter Martin Tirhammar (C), ), för tiden fram till och med den 31 december 2022.

Expedieras till
Exp: B. Lundbladh, AVRF, Klk-lön, Klk-kansli

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 195 2019.690 KS

Kommunalt kompletteringsval - Val av ny ersättare i Förbundsfullmäktige
för Göteborgsregionen efter Magnus Linde (M), Karin Schagerlind (M)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Karin Schagerlind (M) utses till ersättare i Förbundsfullmäktige för Göteborgsregionen efter
Magnus Linde (M), ), för tiden fram till och med den 31 december 2022.

Expedieras till
Exp: K. Schagerlind, GR FK, Klk-lön, Klk-kansli

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 196

Information
Ärendebeskrivning
A/ Fira demokratin 100 år
B/ Revisorernas bedömning av delårsrapport augusti 2019
för Alingsås kommun samt för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
C/ Delårsbokslut 2019 för Alingsås kommun

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 197 2019.693 KS

Revisorernas bedömning av delårsrapport augusti 2019 för
Alingsåskommun samt för Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund
Ärendebeskrivning
Revisorerna i Alingsås kommun har i skrivelse den 15 oktober 2019 lämnat sin bedömning
av delårsrapport Alingsås kommun 2019.
Revisorerna i Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund har i skrivelse den 15 oktober
2019 lämnat sin bedömning av delårsrapport för Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund 2019.
I respektive granskning har revisorerna under rubrikerna: balanskrav, redovisning av
pensioner samt måluppfyllelse – God ekonomisk hushållning lämnat bedömningar.
Revisorerna bedömer, med undantag av att pensioner intjänade före år 1998 i sin helhet
redovisas som skuld i balansräkningen, att delårsrapporten i huvudsak är upprättad i enlighet
med lagen om kommunal redovisning och i allt väsentligt ger en rättvisande bild av
kommunens ekonomiska resultat och ställning.
Anförande
Anförande hålls av Leif Hansson (S) och Daniel Filipsson (M).

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige tar del av revisorernas rapporter för delårsbokslut 2019 som underlag till
ställningstagande i ärendet delårsbokslut 2019 Alingsås kommun.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 198 2019.526 KS

Delårsbokslut 2019 för Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Alingsås kommuns styrmodell anger att delårsrapporten är en uppföljning av kommunens
mål och medel, såväl som ett underlag till kommande års flerårsstrategi. I den ekonomiska
sammanfattningen analyseras främst de prognostiserade värdena och nyckeltalen i
förhållande till kommunens fastställda finansiella mål. Delårsrapporten är ett viktigt verktyg
för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vid styrning och uppföljning av kommunens
verksamheter och bolag löpande under året.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 7 oktober 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunstyrelsen utövar uppsiktsplikt gentemot kommunens nämnder samt styrelser och
återrapporterar detta löpande under året. Kommunens nämnder och styrelser har antagit
flerårsstrategier för perioden 2019-2021. Sammantaget för nämnderna är att verksamheterna
i stort fortlöper enligt plan avseende åtaganden gentemot kommunens prioriterade mål,
riktade uppdrag och intern kontroll. Kommunfullmäktige har i flerårsstrategi 2019-2021 pekat
ut tolv prioriterade mål med tillhörande indikatorer. Därutöver har fullmäktige tilldelat
kommunens nämnder och bolag sammantaget 61 uppdrag. Utifrån nämndernas
delårsbokslut kan konstateras att arbetet med nämndernas åtaganden och uppdrag i
huvudsak fortlöper enligt plan. Ett fåtal åtaganden bedöms inte kunna uppfyllas under året
och på kommunövergripande nivå bedöms tio uppdrag att ej genomföras. Sammantaget
bedöms 14 uppdrag vara genomförda vid tidpunkten för delårsbokslutet. Prognosen är
därutöver att merparten av nämndernas åtaganden och uppdrag kommer att vara
genomförda vid årets slut.
Prognos per helår för Alingsås kommun uppgår till 91,2 mnkr, vilket är 19,7 mnkr bättre än
budgeterat. Prognostiserat resultat motsvarar 3,8 procent av skatte- och bidragsintäkter.
I samband med delårsbokslutet följs de finansiella målen för god ekonomisk hushållning upp.
I delårsbokslutet görs bedömningen att god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt
perspektiv bedöms uppnås. Detta trots relativt stora underskott för nämnderna. De nämnder
som har prognostiserat underskott har tagit handlingsplaner för ekonomi i balans men
handlingsplanerna bedöms inte i samtliga fall ge full effekt innevarande år.
Kommunledningskontoret bedömer att en fortsatt tät dialog och uppföljning kring arbetet med
handlingsplanerna är nödvändig för att nå en långsiktigt hållbar finansiell situation. En god
budgetdisciplin är en förutsättning för att kommunen ska kunna hantera kommande
utmaningar.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 198, forts
Resultatmässigt visar bolagen upp goda resultat för 2019 och en bidragande orsak är den
gemensamma finanshanteringen som fortsätter uppvisa låga räntekostnader. Koncernen AB
Alingsås Rådhus (bolagskoncernen) redovisar ett positivt resultat på 80,5 mnkr, vilket är i
nivå med föregående års resultat för motsvarande period, 82,2 mnkr. Resultat efter
finansiella poster prognostiseras till ca 80 mnkr för helåret. Vad gäller bolagens uppfyllnad av
ägardirektiven anger samtliga bolag att de finansiella kraven från ägaren prognostiseras att
uppnås vid årsskiftet.
I delårsbokslutet konstateras även att konkurrensen om arbetskraft är fortsatt hög. Alingsås
kommun behöver därför fortsatt arbeta vidare med att vara en attraktiv arbetsgivare. Den
totala sjukfrånvaron för perioden uppgick till 6,9 procent, att jämföra med samma period
föregående år då den totala sjukfrånvaron uppgick till 6,5 procent.
Kommunledningskontoret bedömer att de nämnder som prognostiserar underskott bör ges i
uppdrag att aktivt verka för att nå en ekonomi i balans till nästkommande år. Vidare bedömer
kommunledningskontoret att det bör ske en omfördelning av nuvarande
investeringsbudgetar. Barn- och ungdomsnämnden har behov av ytterligare investeringar på
grund av om- och tillbyggnaden av Noltorpsskolan. Därför är kommunledningskontoret av
åsikten att barn- och ungdomsnämndens investeringsbudget bör utökas med 1,5 mnkr och
kommunstyrelsens investeringsbudget minskas med motsvarande.
Kommunstyrelsen har den 14 oktober 2019, § 166 behandlat ärendet.
Anförande
Anförande hålls av Simon Waern (S), Anna Hansson (MP), Lady France Mulumba (KD),
Karl-Johan Karlsson (C), Anton César (S), Anita Brodén (L) och Leif Hansson (S).
Förslag till beslut på sammanträdet
Simon Waern (S), Lady France Mulumba (KD), Anton César (S) och Anita Brodén (L)
föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls.
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Beslut
KF § 198, forts
Kommunfullmäktiges beslut:
1. Delårsbokslut för Alingsås kommun godkänns.
2. De nämnder som prognostiserar underskott innevarande år ska aktivt verka för en
ekonomi i balans till kommande år.
3. Barn- och ungdomsnämndens investeringsbudget utökas med 1,5 mnkr innevarande år.
4. Kommunstyrelsens investeringsbudget minskas med 1,5 mnkr innevarande år.
Expedieras till
Samtliga nämnder, AB Alingsås Rådhus, Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB,
Alingsås Energi Nät AB och Alingsås Vårgårda Räddningstjänstförbund

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

28

Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-10-30

§ 199 2019.273 KS

Strategi för Alingsås kommuns arbete med krisberedskap och civilt
försvar
Ärendebeskrivning
Kommuner, Länsstyrelser och MSB ska arbeta tillsammans för att öka samhällets
krisberedskap på lokalnivå. Detta framgår av lag (2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extra ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH),
förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH), samt kommunallag.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och landsting
(SKL) har gjort två överenskommelser, Överenskommelse om kommunernas krisberedskap
(MSB 2018-09779, SKL 18/03101) och Överenskommelse om kommunernas arbete med
civilt försvar (MSB 2018-05681, SKL 18/01807) som reglerar ersättning och uppgifter och
därtill kopplat stöd för kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar under
perioden 2019-2022. Överenskommelserna klargör även kommunernas uppgifter och ansvar
för att fullgöra uppgifter och kunna vidta nödvändiga åtgärder och minska sårbarhet och
uppnå god krishanteringsförmåga och civilt försvar.
Inför varje ny mandatperiod ska kommunen fastställa en plan för hur de ska hantera
extraordinära händelser och ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med
krisberedskap som ska beslutas av kommunfullmäktige.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 30 augusti 2019 lämnat följande yttrande:
Enligt överenskommelsen mellan MSB och SKL ska alla kommuner ta fram styrdokument för
kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar. Parterna planerar att inför nästa
överenskommelse reglera både krisberedskap och civilt försvar.
Kommunledningskontoret har därför redan nu tagit fram förslag till ett styrdokument som
både reglerar krisberedskap och civilt försvar för 2019-2022. Detta styrdokument ska ange
kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap och civilt försvar
under mandatperioden.
Kommunstyrelsen har den 14 oktober 2019, § 168 behandlat ärendet och lämnat följande
förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Strategi för Alingsås kommuns arbete med krisberedskap och civilt försvar 2019-2022 antas.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

29

Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-10-30

KF § 199, forts
Anförande
Anförande hålls av Anna Hansson (MP), Pär-Göran Björkman (S), Boris Jernskiegg (SD)
och Daniel Filipsson (M).
Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Hansson (MP) föreslår följande ändring:
Ordet ”förvaltning” byts ut mot ”nämnd” på sidorna 7, 9 och 13 i förslag till strategi.
Anna Hansson (MP) föreslår följande tillägg:
På sidan 17 i strategin läggs orden ”nämndernas och bolagens presidium” till, ny lydelse blir
”Kommunstyrelsen, nämndernas och bolagens presidium, förvaltningschefer samt bolagsoch förbundschefer i kommunen ska ha utbildats om höjd beredskap och totalförsvar senast
den 31 december 2020, i enlighet med överenskommelsen (MSB2018-05681).”
Pär-Göran Björkman (S), Boris Jernskiegg (SD) och Daniel Filipsson (M) föreslår att
kommunstyrelsens förslag bifalls.
Daniel Filipsson (M) föreslår att Anna Hanssons tilläggsförslag avslås.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Anna Hanssons ändringsförslag och
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer bifall mot avslag av Anna Hanssons tilläggsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsyrkandet.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Strategi för Alingsås kommuns arbete med krisberedskap och civilt försvar 2019-2022 antas.
Expedieras till
KLK-Säkerhetsenheten
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§ 200 2016.813 KS

Svar på motion angående införande av strukturerade riskanalyser inom
dricksvattenförsörjning - Thomas Pettersson (C)
Ärendebeskrivning
Thomas Pettersson (C) lämnade till kommunfullmäktige den 14 december 2016, § 286 en
motion om att införa strukturerade riskanalyser inom dricksvattenförsörjning.
Motionären föreslår att:
Alingsås kommun implementerar WHO:s Water Safety Plans (WSP) för att bättre förebygga
hälsorisker för vattenburna sjukdomsutbrott i dricksvattenförsörjningen, nu och i framtiden.
Kommunfullmäktige behandlade motionssvaret den 30 maj 2018, § 100 och beslutade att
återremittera ärendet för att erhålla fördjupad kunskap, då ny information fördes fram från
talarstolen under kommunfullmäktiges sammanträde. Kommunstyrelsen behandlade ett nytt
motionssvar den 8 april 2019, § 69 och beslutade att återremittera motionen för
kostnadsberäkning av ett genomförande av strukturerade riskanalyser.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 20 september 2019 lämnat följande yttrande:
Efter beslut om återremiss i kommunfullmäktige den 30 maj 2018, § 100 skickades motionen
på nytt till miljöskyddsnämnden och dåvarande tekniska nämnden för besvarande. Båda
nämnderna anger liknande svar som vid den första remissomgången. Varken
miljöskyddsnämnden eller tekniska nämnden har någon möjlighet att utföra en
kostnadsuppskattning.
Kommunstyrelsen beslutade den 8 april 2019, § 69 att ärendet skulle återremitteras till
kommunledningskontoret, för att ta fram en kostnadsberäkning. En förfrågan om offert för
kostnadsberäkning av införandet av WSP har skickats till de få organisationer som har
kännedom om WSP i Sverige. Endast Chalmers tekniska högskola har besvarat offerten.
Vid besvarande av förfrågan om offert anger docent och professor vid avdelningen för
Geologi och geoteknik att de har lång erfarenhet och är väl insatta i WHOs ramverk kopplade
till WSP. Vidare konstaterar de, i likhet med bland annat nämndernas remissvar, att den
svenska lagstiftningen och vägledningen som finns inte bygger helt på WSP. Flera av de
principer som ligger till grund för WSP ligger även till grund för det svenska regelverket. Det
finns inte en entydig definition eller branschstandard av vad vi i Sverige avser med WSP.
Arbetet med WSP kan även genomföras med olika ambitionsnivå.
Professor och docent vid Chalmers konstaterar att om en kostnadsberäkning ska kunna
genomföras av dem krävs att Alingsås kommun definierar vad som avses med WSP och
vilken ambitionsnivå som finns för just Alingsås. Sedan behövs en grundlig genomgång av
det arbete kommunen redan gör i det dricksvattenrelaterade riskhanteringsarbetet. Chalmers
kan sedan jämföra resultaten av de båda studierna för att föreslå vilka punktinsatser som
behöver göras och kompletteringar av det kontinuerliga arbetet.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

31

Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-10-30

KF § 200, forts
Både miljöskyddsnämnden och dåvarande tekniska nämnden anser fortfarande att dagens
arbete med riskfrågor anknutna till dricksvattenförsörjning är tillfredsställande.
Kommunledningskontoret instämmer med berörda nämnder att frågan om
dricksvattenförsörjning är viktig och att denna behöver vara säkerställd.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen ska avslås. I nuläget kan ingen
kostnadsberäkning tas fram, varken internt eller externt. För att kunna beställa en extern
kostnadsberäkning krävs att kommunen definierar vad Alingsås kommun menar med WSP
och gör en större kartläggning av vad kommunen redan arbetar med i dag.
Kommunstyrelsen har den 14 oktober 2019, § 169 behandlat ärendet.
Anförande
Anförande hålls av Thomas Pettersson (C).
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:

Motionen avslås.
Expedieras till
MN o SBN för kännedom
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Svar på motion angående ökat samnyttjande av kommunala lokaler: för
ett stärkt föreningsliv! - Birgitta Larsson (S), Simon Wærn (S) och
Sebastian Aronsson (S)
Ärendebeskrivning
Birgitta Larsson (S), Simon Waern (S) och Sebastian Aronsson (S) har till
kommunfullmäktige den 27 februari 2019, § 42 lämnat in en motion om ökat utnyttjande av
kommunala lokaler för ett stärkt föreningsliv.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan
med berörda nämnder ta fram en konkret strategi eller handlingsplan för ett ökat
samnyttjande av kommunala lokaler med föreningslivet.
Kommunfullmäktige besluta den 27 februari 2019 att lämna ärendet till kommunstyrelsen för
beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 20 september 2019 lämnat följande yttrande:
Möjligheten för föreningslivet att nyttja kommunala lokaler, utanför ordinarie verksamheters
nyttjandetid, har funnits sedan många år tillbaka. Uthyrning har genom åren administrerats
av först fritidsnämnden, sedan kultur- och fritidsnämnden och i dag sköter kultur- och
utbildningsnämnden om uthyrningen av dessa lokaler. Det är främst idrottsföreningar,
studieförbund och privatpersoner som utnyttjar möjligheten att, till subventionerat pris,
disponera en tillfällig lokal för sin verksamhet. Uthyrningstaxorna beslutas av den kultur- och
utbildningsnämnden. De lokaler som varit mest efterfrågade under åren har varit
skolgymnastiksalar, sporthallar, hemkunskapssalar, slöjdsalar samt små och stora
möteslokaler. Utbud och efterfrågan har varierat över tid.
Det är endast möjligt att hyra den här typen av lokaler i form av tillfällig lokalupplåtelse. Om
en förening önskar hyra en fast egen lokal över längre tid, så är föreningar främst hänvisad
till den privata lokalmarknaden.
En central uthyrningsfunktion är lokaliserad till Nolhagahallen och är tillgänglig för dialog,
med mål att finna lämpliga lokaler och att hjälpa till att boka dessa. Här går det även att
kvittera ut nycklar och taggar för att komma in i den lokal som bokats. Bokning av vissa
speciallokaler administreras direkt genom den kommunala verksamhet som har ansvar för
den aktuella lokalen.
Kultur- och utbildningsförvaltningen har sedan drygt ett år tillbaka installerat ett nytt
webbaserat bokningssystem i form av en e-tjänst för att boka lokaler. Syftet med systemet är
att på ett lättillgängligt sätt via webben visa tillgängliga kommunala lokaler, göra det möjligt
att söka lediga tider och att boka önskad lokal. E-tjänsten utvecklas kontinuerligt.
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Kommunledningskontoret bedömer med hänvisning till ovanstående att motionen kan anses
besvarad.
Kommunstyrelsen har den 14 oktober 2019, § 201 behandlat ärendet.
Anförande
Anförande hålls av Sebastian Aronsson (S), Simon Waern (S) och Stefan Bedö (L).
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen anses besvarad.
Anteckning
Simon Waern (S), Sebastian Aronsson (S), Pär-Göran-Björkman (S), Anton César (S), Leif
Hansson (S), Anita Hedén Unosson (S), Karin Johansson (S), Moheeb Jouda (S), Birgitta
Larsson (S), Anders Sandberg (S), Camilla Stensson (S), Björn Wallin Salthammer (S) och
Roger Andersson (S) lämnar följande protokollsanteckning:
Det är positivt att föreningslivet redan idag har möjlighet att nyttja vissa kommunala lokaler
och att ett E-tjänstsystem för bokningar har införts. Vi kan dock konstatera att kunskapen om
denna möjligheten bland föreningarna i Alingsås tycks vara mycket låg. Det är av stor vikt att
kommunen aktivt kommunicerar ut vilka möjligheter föreningslivet har att boka kommunala
lokaler. Många föreningar tampas i dagsläget med lokalproblem och här har vi som
kommunen god möjlighet att på ett enkelt sätt hjälpa till.
Expedieras till
KUN för kännedom
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§ 202 2019.408 KS

Svar på motion om tandvård för fattiga pensionärer - Glenn Pettersson
(SD)
Ärendebeskrivning
Glenn Pettersson (SD) har till kommunfullmäktige den 29 maj 2019, § 111 lämnat en motion
om tandvård för fattiga pensionärer. Motionären föreslår utredning av möjligheten att låta
socialtjänsten betala tandvårdskostnader som överstiger 50 kronor för besök för pensionärer
med inkomster som motsvarar eller understiger garantipensionsnivå, så att de har samma
kostnad för tandläkarvård som nyanlända.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 juni, § 114 att remittera motionen
socialnämnden för beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 26 september 2019 lämnat följande yttrande:
Socialnämnden har behandlat ärendet den 28 augusti 2019, § 78. Socialnämnden har
genomfört en utredning, i enlighet med motionens intention, där bland annat följande
framgår:
Personer över 65 år kan ansöka om både bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd hos
Pensionsmyndigheten om man saknar tillräcklig pension för att kunna ha en skälig
levnadsnivå. Det finns även flera olika former av statliga stöd och bidrag för tandvård som
kan beviljas till äldre personer. De som är över 65 år har rätt till ett allmänt tandvårdsbidrag,
vilket är ett statligt stöd som utbetalas med 600 kronor per år i samband med besök hos
tandläkare eller tandhygienist. Därutöver finns högkostnadsskydd som skyddar mot höga
tandvårdskostnader. Om personen dessutom har en sjukdom eller funktionshinder som
medför en risk till försämrad tandhälsa och därmed kräver regelbunden tandvård och
förebyggande tandvårdsåtgärder kan Försäkringskassan bevilja ett särskilt tandvårdsbidrag.
De personer som har stort omsorgsbehov och bor på särskilt boende eller har hjälp av en
närstående eller hemtjänst kan även ha rätt till så kallad nödvändig tandvård. Det är i första
hand biståndshandläggare på vård- och omsorgsförvaltningen som fattar beslut om sådan
nödvändig tandvård och som vid beslut utfärdar ett tandvårdsintyg. Vid besök hos
tandvården betalas då endast besöksavgift, frikort för hälso- sjukvård gäller och är man äldre
än 85 år är besöket kostnadsfritt.
Nyanlända med uppehållstillstånd har samma kostnader för tandvård och kan ansöka om
ekonomiskt bistånd på samma grunder som andra invånare. Enbart asylsökande och
papperslösa har rätt till statlig subventionerad tandvård med en avgift på 50 kronor när det
handlar om vård som inte kan anstå, det vill säga akut tandvård.
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Utredningen visar att pensionärer bör ha ekonomiska möjligheter att själva bekosta sin
tandvård även om man har en låg pension och/ eller har behov av äldreförsörjningsstöd. Det
finns olika former av statliga stöd och bidrag både för att underlätta för pensionärer med låg
pension, men även för att undvika höga tandvårdskostnader. Skulle behov av ekonomiskt
stöd till tandvård ändå utöver detta uppstå finns det alltid möjlighet att ansöka om ekonomiskt
bistånd och få sin sak prövad med stöd av socialtjänstlagen.

Kommunstyrelsen har den 14 oktober 2019, § 171 behandlat ärendet och lämnat följande
förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen anses besvarad.
Anförande
Anförande hålls av Kristina Poulsen (SD) och Sebastian Aronsson (S).
Förslag till beslut på sammanträdet
Kristina Poulsen (SD) föreslår att motionen bifalls.
Sebastian Aronsson (S) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Kristina Poulsens förslag om bifall till
motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen anses besvarad.
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§ 203 2019.432 KS

Svar på motion om medlemskap i Sveriges Ekokommuner - Amanda
Andersson (MP)
Ärendebeskrivning
Amanda Andersson (MP) lämnade den 29 maj 2019, § 112 en motion till kommunfullmäktige
om deltagande i Sveriges Ekokommuner (SEKOM).
Motionären yrkar att Alingsås kommun ska bli medlem i Sveriges Ekokommuner.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade den 5 juni 2019, § 115 att remittera frågan till
kommunledningskontoret för beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 september 2019 lämnat följande yttrande:
SEKOM är en ideellt driven samarbetsorganisation för kommuner och regioner. Inom
SEKOM hanteras gemensamma strategiska frågor av betydelse för en långsiktig hållbar
utveckling. Som medlem i SEKOM får kommunen tillgång till rådgivning i miljö- och
hållbarhetsfrågor, utbildningar och samverkan med andra kommuner. I
ekokommunkonceptet utgår man från att utvecklingsstrategin i kommunen ska bygga på
kommunens miljö, det lokala näringslivet och den lokala livsstilen. Ekonomisk utveckling och
ekonomisk balans ska förenas i samma strategi. I dag finns det 104 ekokommuner och 6
ekoregioner.
Kommunledningskontoret anser att det är viktigt med aktiv omvärldsbevakning och att lära av
andra, till exempel genom nätverk. Kommunen deltar aktivt i ett flertal nätverk och
överenskommelser inom miljö- och klimatområdet, så som Energikontor Västs
miljöstrategnätverk, Kemikalieinspektionens nätverk för giftfri vardag, VGR:s nätverk för
hållbart resande och den regionala kraftsamlingen Klimat 2030. Samtliga är välfungerande
och ger tillsammans bred kunskapsbas, stöd och input i den pågående omstarten av det
strategiska miljö- och klimatarbetet. Dock är det resurskrävande att bedriva ett aktivt
medlemskap, såväl tidsmässigt som ekonomiskt, och på grund av redan pågående
nätverksåtaganden är det inte motiverat att ansluta till fler nätverk.
För att bli medlem i Sveriges Ekokommuner krävs det att kommunen har ett aktuellt
miljöprogram eller liknande där kommunens hållbarhetsambitioner framgår. Detta saknas i
Alingsås kommun idag och ansökan om medlemskap är därför inte möjlig.
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Kommunstyrelsen har den 14 oktober 2019, § 172 behandlat ärendet och lämnat följande
förslag till beslut:
Motionen avslås.
Anförande
Anförande hålls av Amanda Andersson (MP), Anita Brodén (L) och Camilla Stensson (S).

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

38

Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-10-30

Förslag till beslut på sammanträdet
KF § 203, forts
Amanda Andersson (MP) och Anita Brodén (L) föreslår att motionen bifalls.
Camilla Stensson (S) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Amanda Anderssons m fl förslag om bifall
till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs. Följande beslutsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till motionen.
Ja
Sebastian Aronsson (S)
Pär-Göran Björkman (S)
Birgitta Carlsson (S)
Anton César (S)
Leif Hansson (S)
Anita Hedén Unosson (S)
Karin Johansson (S)
Moheeb Jouda (S)
Birgitta Larsson (S)
Anders Sandberg (S)
Camilla Stensson (S)
Björn Wallin Salthammer (S)
Simon Waern (S)
Roger Andersson (S)
Jonathan Bessou (M)
Daniel Filipsson (M)
Micaela Kronberg (M)
Eva-Lotta Pamp (M)
Karin Schagerlind (M)
Per-Gordon Tranberg (M)
Daniel Ringström (M)
Philip Perdin (M)
Daniél Nordh (C)
Ingbritt Johansson (C)
Karl-Johan Karlsson (C)
Susanna Nerell (C)
Thomas Pettersson (C)
Ali Said (C)

Justerandes sign

Nej
Stefan Bedö (L)
Jens Christian Berlin (L)
Anita Brodén (L)
Jan Kesker (L)
Marie Mjörnvik (L)
Jan Gustafsson (V)
Stina Karlsson (V)
Tony Norman (V)
Anna Hansson (MP)
Britt-Marie Kuylenstierna (MP)
Amanda Andersson (MP)

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-10-30

KF § 203, forts, omröstning forts
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till motionen.
Ja
Agneta Grange (SD)
Boris Jernskiegg (SD)
Zandra Pettersson (SD)
Otto Stryhn (SD)
Lars-Olof Jaeger (SD)
Kristina Poulsen (SD)
Lady France Mulumba (KD)
Kent Perciwall (KD)
Ann-Lie Tulokas Olsson (KD)
Urban Eklund (KD)
Kristina Grapenholm (L)
Med 39 ja-röster mot 11 nej-röster bifalls kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen avslås.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-10-30

§ 204 2018.461 KS

Svar på motion angående utredning om placering av E20 - Anita Brodén
(L), Kristina Grapenholm (L) och Per Palm (L)
Ärendebeskrivning
Anita Brodén (L), Kristina Grapenholm (L) och Per Palm (L) har till kommunfullmäktige den 5
september 2018 § 152 inlämnat en motion om att starta en utredning om placering av E20,
eftersom E20 i nuläget utgör en besvärande barriär genom staden.
Motionärerna yrkar följande:
Att uppdra åt kommunstyrelsen att snarast kontakta Trafikverket för att organisera ett projekt
för grundlig utredning av alternativ placering av E20 sydöst om Alingsås, att jämföra med
E20 som motorväg, med placering som i dagsläget.
Att inhämta bekräftelse från Trafikverket om förslaget angående dubbelspår för Västra
Stambanan sydöst om staden och om detta bekräftas, tillsammans med dem, utveckla bästa
möjliga projektorganisation för utredning.
Att bygga upp en projektorganisation som arbetar transparent och möjliggör medverkan av
kommunens företagare och föreningar.
Att under projektets gång tillämpa Medborgardialog för inflytande från och förankring hos
kommunens invånare.
Att avsluta utredningsprojektet i god tid, så att beslut kan tas väl innan revision av nationell
infrastrukturplan 2018-2029 inleds.
Kommunfullmäktige beslutade den 5 september 2018 att lämna ärendet till kommunstyrelsen
för beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 maj 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har gjort en genomgång av de åtgärder som vidtagits i frågan och
vilka kontakter i ärendet som förekommit, vilka som pågår och vilka som är planerade.
Kommunledningskontoret konstaterar att mycket av vad motionärerna yrkar på är påbörjat
och till viss del genomfört.
Kommunen har genom deltagande i Västra stambanegruppen tillsammans med övriga
deltagande kommuner, Västra Götalandsregionen och Västsvenska handelskammaren
finansierat en färdigställd ” Indikativ lokaliseringsutredning” för Västra stambanans sträckning
mellan Göteborg och Alingsås, samt med två alternativ förbi Alingsås. Ett med fyra spår
genom nuvarande stationsläge och ett förslag med två spår i nuvarande läge och två spår
öster om tätorten. Denna utredning kommer nu, med hjälp av Västra Götalandsregionen, att
kommuniceras med Trafikverket för att utgöra underlag till nästa revidering av nationell
infrastrukturplan 2022.
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-10-30

KF § 204, forts
I samband med att frågan om sträckningen av E20 genom Alingsås, av olika anledningar
togs bort ur nationell plan, ställde kommunen krav på att oavsett detta, måste
trafiksäkerhetsfrågan snarast få en lösning. Trafikverket beslutade då, genom att den i
nationell plan utpekade bristen fortfarande ansågs föreligga, genomföra en Åtgärdsvalsstudie
för att ta fram möjliga åtgärder, som på kort och lång sikt skulle kunna förbättra säkerheten,
men också framkomligheten på och kring E20 genom Alingsås. Kommunen har deltagit i
utredningen och har fortsatt att främst driva säkerhetsfrågorna. Kommunen har också
medverkat i prioriteringen av åtgärderna och där har kommunen återigen satt
säkerhetsfrågorna först, men har även lyft frågan om framkomlighet på de delar av det
kommunala vägnätet som direkt påverkas av E20-sträckningen genom tätorten.
De åtgärder som har föreslagits och som kommer att genomföras, innebär också att någon
mer genomgripande ombyggnation av E20 till motorvägsstandard genom Alingsås inte är
planerad inom överskådlig tid. Det innebär också att möjligheten till nya inspel avseende en
framtida dragning av E20 återigen skulle kunna aktualiseras. Att i detta skede involvera
Trafikverket i någon form av gemensamt projekt bedöms däremot vara svårt, då
myndigheten endast kan agera om de har ett uttalat uppdrag via exempelvis nationell plan.
Däremot kan dessa frågor lyftas till Trafikverket och vidare till nationell plan, genom att
projektet får en prioritering i regional plan för Västra Götalandsregionen och det är i första
hand i detta forum insatsen bör göras. Det viktigaste i det fallet är att kommunen visar
enighet för att ge frågan den tyngd som erfordras. Att under olika skeden även involvera
näringslivet, föreningslivet och allmänheten i övrigt är också möjligt, men det viktigt att inte
skapa onödiga förväntningar, utan att klargöra vilka roller och påverkansmöjligheter de olika
aktörerna har.
Sammanfattningsvis konstateras att kommunen genom en fortsatt aktiv medverkan i Västra
stambanegruppen och i den strategiska samverkansgruppen med Trafikverket, tillsammans
med deltagandet i Västra Götalandsregionen och GR, kan fortsätta driva de frågor som gäller
den nationella infrastrukturen i kommunen, i syfte att slutligen få med dem i riktlinjer till
nationell infrastrukturplan.
Kommunstyrelsen har den 14 oktober 2019, § 173 behandlat ärendet.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-10-30

KF § 204, forts
Anförande
Anförande hålls av Anita Brodén (L), Marie Mjörnvik (L) och Daniel Filipsson (M).
Förslag till beslut på sammanträdet

Anita Brodén (L) och Marie Mjörnvik (L) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen anses besvarad.

Anteckning
Marie Mjörnvik (L), Anita Brodén (L), Stefan Bedö (L), Jens Christian Berlin (S), Jan Kesker
(L) och Kristina Grapenholm (L) lämnar följande protokollsanteckning:
Liberalerna anser det vara nödvändigt att kommunstyrelsen löpande, samt
kommunfullmäktige på förslagsvis halvårsbasis, uppdateras och hålls väl informerade om hur
kommunen genom sin aktiva medverkan i Västra Stambanegruppen (i den strategiska
samverkansgruppen med Trafikverket samt genom deltagande i Västra Götalandsregionen
samt i Göteborgsregionen (GR)) drivit frågorna som gäller den nationella infrastrukturen i
syfte att få med dem i riktlinjer till nationell infrastrukturplan.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-10-30

§ 205 2019.137 KS

Redovisning av obesvarade motioner 2019
Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 33 ska kommunstyrelsen två gånger om året, i
april och oktober, redovisa för fullmäktige de motioner som ännu inte beslutats politiskt.
Av 5 kap § 35 kommunallagen 35 § framgår att en motion ska om möjligt beredas på sådant
sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om
beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid
beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige 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 19 september 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har upprättat en sammanställning över obesvarade motioner,
daterad den 19 september 2019. Totalt har tretton motioner lämnats in till
kommunfullmäktige som ännu ej är besvarade. Två motioner är äldre än ett år.
Kommunledningskontoret föreslår att de två motioner som är äldre än ett år fortsätter
handläggas.
Kommunstyrelsen har den 14 oktober 2019, § 175 behandlat ärendet och lämnat följande
förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Handläggningen ska fortsätta för följande motioner som är äldre än ett år:
-Motion angående införande av strukturerade riskanalyser inom dricksvattenförsörjning Thomas Pettersson (C), 2016.813 KS.
-Motion angående utredning om placering av E20 - Anita Brodén (L), Kristina Grapenholm
(L) och Per Palm (L), 2018.461 KS.
Anförande
Anförande hålls av Anna Hansson (MP).
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Handläggningen ska fortsätta för följande motioner som är äldre än ett år:
-Motion angående införande av strukturerade riskanalyser inom dricksvattenförsörjning Thomas Pettersson (C), 2016.813 KS
-Motion angående utredning om placering av E20 - Anita Brodén (L), Kristina Grapenholm
(L) och Per Palm (L), 2018.461 KS

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-10-30

§ 206 2019.521 KS

Svar på motion om att utlysa klimatnödläge i Alingsås kommun - Anna
Hansson (MP), Christian Wiberg (MP) och Britt-Marie Kuylenstierna (MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP), Christian Wiberg (MP) och Britt-Marie Kuylenstierna MP) har till
kommunfullmäktige den 4 september 2019, § 154 lämnat en motion om att utlysa
klimatnödläge i Alingsås kommun, motionärerna framför bland annat att kommunerna
behöver ta sitt ansvar och lokala myndigheter kan spela en avgörande roll när det gäller att
nå en global krislösning för klimatet. Ett stort antal lokala myndigheter i världen har redan
utlyst klimatnödläge.
Motionärerna yrkar att Alingsås kommun:
1. Gör ett principiellt ställningstagande om, och anser att, jorden befinner sig i ett
Klimatnödläge.
2. Tar ställning för att nödläget kräver massmobilisering och akuta genomgripande åtgärder
på lokal nivå.
3. Beslutar att nödläget varar tills världens nationer säkerställt att målet att den globala
uppvärmningsmålet inte passerar ödesdigra 1,5 grader uppnås.
4. Skyndsamt ta fram en klimatnödlägesplan och prioritera planen i kommunens strategiska
arbete.
5. Fastställer att kommunen i klimatnödlägesplanen ska prioriterar att påverka andra
kommuner och andra politiska och beslutande forum till att utlysa ett klimatnödläge.
6. Fastställer att kommunen i klimatnödlägesplanen ska prioritera att samarbeta med andra
kommuner internationellt och nationellt för att bygga upp kompetens och ta kompensatoriskt
ansvar för en snabb omställning.
7. Fastställer att kommunen i klimatnödlägesplanen tar på sig att informera alla invånare om
klimatnödläget och att samverka med lokala aktörer för en skyndsam omställning.
Kommunfullmäktige beslutade den 4 september 2019 att lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen har den 14 oktober 2019, § 174 behandlat ärendet och lämnat följande
förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen avslås.
Anförande
Anförande hålls av Anna Hansson (MP), Karl-Johan Karlsson (C), Britt-Marie Kuylenstierna
(MP), Eva-Lotta Pamp (M), Anita Brodén (L), Camilla Stensson (S), Tony Norman (V), Boris
Jernskiegg (SD), Daniel Filipsson (M), Thomas Pettersson (C) och Lars-Olof Jaeger (SD).

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-10-30

Förslag till beslut på sammanträdet
KF § 206, forts
Anna Hansson (MP) och Britt-Marie Kuylenstierna (MP) föreslår att ärendet återremitteras för
beredning med tjänsteskrivelse av tjänsteperson med relevant kompetens samt
remissyttrande från miljöskyddsnämnden.
Anna Hansson (MP) och Britt-Marie Kuylenstierna (MP) föreslår, om kommunfullmäktige inte
beslutar att återremittera ärendet, att motionen bifalls.
Karl-Johan Karlsson (C), Eva-Lotta Pamp (M), Anita Brodén (L), Camilla Stensson (S), Boris
Jernskiegg (SD) och Daniel Filipsson (M) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls.
Tony Norman (V) föreslår att motionen bifalls.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-10-30

KF § 206, forts
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs. Följande beslutsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för återremiss av ärendet.
Ja
Sebastian Aronsson (S)
Pär-Göran Björkman (S)
Birgitta Carlsson (S)
Anton César (S)
Leif Hansson (S)
Anita Hedén Unosson (S)
Karin Johansson (S)
Moheeb Jouda (S)
Birgitta Larsson (S)
Anders Sandberg (S)
Camilla Stensson (S)
Björn Wallin Salthammer (S)
Simon Waern (S)
Roger Andersson (S)
Jonathan Bessou (M)
Daniel Filipsson (M)
Micaela Kronberg (M)
Eva-Lotta Pamp (M)
Karin Schagerlind (M)
Per-Gordon Tranberg (M)
Daniel Ringström (M)
Philip Perdin (M)
Daniél Nordh (C)
Ingbritt 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)
Jan Kesker (L)
Marie Mjörnvik (L)
Agneta Grange (SD)
Zandra Pettersson (SD)
Otto Stryhn (SD)
Lars-Olof Jaeger (SD)
Kristina Poulsen (SD)
Justerandes sign

Nej
Anna Hansson (MP)
Britt-Marie Kuylenstierna (MP)
Amanda Andersson (MP)

Justerandes sign

Justerandes sign

Avstår
Boris Jernskiegg (SD)
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-10-30

KF § 206, forts, omröstning forts
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för återremiss av ärendet.
Ja
Lady France Mulumba (KD)
Kent Perciwall (KD)
Ann-Lie Tulokas Olsson (KD)
Urban Eklund (KD)
Jan Gustafsson (V)
Stina Karlsson (V)
Tony Norman (V)
Kristina Grapenholm (L)
Med 46 ja-röster mot 3 nej-röster och 1 som avstår att rösta bifalls kommunstyrelsens förslag
till beslut.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-10-30

KF § 206, forts, beslutsgång på sammanträdet forts,
Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige bifaller eller avslår motionen och finner
att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Omröstning begärs. Följande beslutsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till motionen.
Ja
Sebastian Aronsson (S)
Pär-Göran Björkman (S)
Birgitta Carlsson (S)
Anton César (S)
Leif Hansson (S)
Anita Hedén Unosson (S)
Karin Johansson (S)
Moheeb Jouda (S)
Birgitta Larsson (S)
Anders Sandberg (S)
Camilla Stensson (S)
Björn Wallin Salthammer (S)
Simon Waern (S)
Roger Andersson (S)
Jonathan Bessou (M)
Daniel Filipsson (M)
Micaela Kronberg (M)
Eva-Lotta Pamp (M)
Karin Schagerlind (M)
Per-Gordon Tranberg (M)
Daniel Ringström (M)
Philip Perdin (M)
Daniél Nordh (C)
Ingbritt 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)
Jan Kesker (L)
Marie Mjörnvik (L)

Justerandes sign

Nej
Jan Gustafsson (V)
Stina Karlsson (V)
Tony Norman (V)
Anna Hansson (MP)
Britt-Marie Kuylenstierna (MP)
Amanda Andersson (MP)

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-10-30

KF § 206, forts, omröstning forts,
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till motionen.
Ja
Agneta Grange (SD)
Boris Jernskiegg (SD)
Zandra Pettersson (SD)
Otto Stryhn (SD)
Lars-Olof Jaeger (SD)
Kristina Poulsen (SD)
Lady France Mulumba (KD)
Kent Perciwall (KD)
Ann-Lie Tulokas Olsson (KD)
Urban Eklund (KD)
Kristina Grapenholm (L)
Med 44 ja-röster mot 6 nej-röster bifalls kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen avslås.

Reservation
Anna Hansson (MP), Britt-Marie Kuylenstierna (MP) och Amanda Andersson (MP) reserverar
sig till förmån för egna förslag.
Anteckning
Simon Waern (S), Sebastian Aronsson (S), Pär-Göran-Björkman (S), Anton César (S), Leif
Hansson (S), Anita Hedén Unosson (S), Karin Johansson (S), Moheeb Jouda (S), Birgitta
Larsson (S), Anders Sandberg (S), Camilla Stensson (S), Björn Wallin Salthammer (S) och
Roger Andersson (S) lämnar följande protokollsanteckning:
Att världen idag befinner sig i ett verkligt nödläge vad gäller klimatet är alldeles uppenbart.
För att möta klimathotet måste även lokalsamhället och vi som kommun agera och dra vårt
strå till stacken. Att utlysa klimatnödläge är en symbolisk gest. Klimatfrågan behöver dock
inte mer symbolpolitik – utan konkret handling genom ett genomtänkt och långsiktigt miljöoch klimatarbete. Såväl det övergripande arbetet på strategisk nivå som det mer konkreta
grundarbetet i de kommunala förvaltningarna och bolagen behöver intensifieras; vilket vi
också hoppas kommer ske inom ramen för Agenda 2030.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-10-30

§ 207 2014.283 KS

Ansvarsutredning - Alingsås verksamhetsparker
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen behandlade den 10 november 2014, § 129 ärende kring vilka nämnder
som skulle vara ansvariga för Alingsås kommuns verksamhetsparker (Nolhaga Park,
Gräfsnäs Slottspark och Alingsåsparken) och lämnade förslag till kommunfullmäktige med
sex punkter för genomförande av en förändrad ansvarsfördelning för verksamhetsparkerna. I
beredning av ärendet framkom att dåvarande kultur- och fritidsnämnden var den mest
lämpade aktören att ha ett övergripande ansvar för besökarnas helhetsupplevelse i de tre
parkerna.
Sex föreslagna beslutspunkter behandlades av kommunfullmäktige den 26 november 2014,
§ 149 där punkt ett till fyra bifölls. Punkt fem och sex återremitteras för
konsekvensbeskrivning och ytterligare utredning i delen gällande ansvarsfördelning av
Nolhaga park:
5. Ansvarsfördelningen för Nolhaga Park ska ändras i enlighet med utredningens förslag.
Kultur- och fritidsnämnden skall vara ansvarig för den överordnade verksamheten i Nolhaga
Park.
6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att bereda förslag till ändring av reglemente, fördelning av
ekonomisk ram, överföring av ägande till Fabs AB, överföring av beställaransvaret för
parkskötseln till kultur- och fritidsnämnden och de beslut som i övrigt behöver tas för att den
nya ansvarsfördelningen för Nolhaga Park skall kunna verkställas.
Arbetsutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 2 oktober 2019, § 158 att låta ärendet
utgå.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 7 oktober 2019 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Det fanns olika uppfattningar om vad som var den huvudsakliga verksamheten i Nolhaga
Park, där samhällsbyggnadsnämnden och dåvarande tekniska nämnden ansåg att tekniska
nämnden skulle ha verksamhetsansvar för parken, och dåvarande kultur- och fritidsnämnden
ansåg att kultur- och fritidsnämnden skulle ha verksamhetsansvar för parken.
En konsekvensbeskrivning och ytterligare utredning i den del som gällde ansvarsfördelning
för Nolhaga Park har inte genomförts. Beställaransvar för skötsel av Nolhaga Park ligger
oförändrat kvar hos nuvarande samhällsbyggnadsnämnden (tidigare tekniska nämnden). Att
ta fram en konsekvensanalys och utredning om ansvarsfördelningen vad gäller Nolhaga park
är i dagsläget inte aktuellt. Nuvarande kultur- och utbildningsnämnden har i dagsläget inte
samma verksamhet i Nolhaga Park som under 2014. De föreningar som förut var aktiva i
parken finns inte kvar och kultur- och utbildningsnämnden har därmed inte samma intresse i
parken. Kommunledningskontoret föreslår därför kommunfullmäktige att uppdraget inte ska
genomföras. Vid eventuell förändring kan ärendet återupptas.

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-10-30

KF § 207, forts
Kommunstyrelsen har den 14 oktober, § 176 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Uppdraget att ta fram en konsekvensanalys och utredning om ansvarsfördelning gällande
Nolhaga park genomförs ej.
Expedieras till
KUN och SBN för kännedom

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-10-30

§ 208 2018.438 KS

Samlad rapport över Alingsås kommuns ekonomiska situation 2013 2018
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 30 maj, § 102, att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta
fram en samlad rapport som genom jämförelser med liknande kommuner beskriver Alingsås
ekonomiska situation de senaste fem åren utifrån relevanta nyckeltal, så som bland annat
skattesats, standardkostnader, soliditet m.m.
Kommunstyrelsen fick vidare i uppdrag att utifrån rapportens slutsatser ta fram ett
handlingsprogram med en långsiktig kostnadsprognos och förslag på åtgärder för att trygga
välfärdens långsiktiga finansiering.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 september 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunsektorn står inför stora finansiella utmaningar med skatteunderlag som antas
minska och stora investeringsbehov i infrastruktur. Till detta utvecklas demografin i en
riktning där färre ska försörja fler med ökad efterfrågan på välfärdstjänster.
Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2017, § 142, om den politiska handlingsplanen
Effekt som innehåller tio punkter med syfte att stärka ledning och styrning samt komma
tillrätta med kommunens strukturella underskott. Kommunledningskontoret bedömer att det
är av vikt att Effekt verkställs och därmed tas ingen ny handlingsplan fram. I samband med
översyn av styrmodellen ser kommunledningskontoret över en förändrad ekonomistyrning.
Detta tillsammans med handlingsplan Effekt bedöms vara kommunens främsta strategi för
att nå en ekonomi i balans. Denna rapport är en del i det fortsatta arbetet.
Kommunledningskontoret har sammanställt en rapport som genom en finansiell analys
undersöker Alingsås finansiella ställning med olika jämförelsegrupper mellan 2013-2018. Till
detta studeras kostnadsutvecklingen fram till 2022 för kommunens skattefinansierade
verksamheter baserat på kommunens resursfördelningsmodell med kommunstyrelsens
rambeslut den 17 juni 2019, § 119. Därtill analyseras nettokostnadsavvikelser för de
verksamheter som antas påverkas av en demografi i förändring, som även är störst
resursmässigt. Verksamhetsområden som omfattas av den senare analysen är förskolan,
grundskolan F-9, gymnasieskolan, LSS, IFO och äldreomsorgen.
Kommunstyrelsen har den 14 oktober 2019, § 177 behandlat ärendet.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-10-30

KF § 208, forts
Anförande
Anförande hålls av Simon Waern (S).
Förslag till beslut på sammanträdet
Simon Waern (S) föreslår att kommunstyrelsens beslut bifalls.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Den samlade rapporten över Alingsås kommuns ekonomiska situation 2013-2018 godkänns.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-10-30

§ 209 2019.549 KS

Säkerhetspolicy
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun har en ny säkerhets- och beredskapsorganisation och förändringar har
gjorts i organisation och uppdrag. Alingsås kommun behöver besluta om en ny
säkerhetspolicy som ska antas av kommunfullmäktige för att ersätta tidigare policy antagen
av kommunfullmäktige den 31 maj 2006, § 77, samt att kommunstyrelsen ska besluta om
riktlinjer och organisation för säkerhets- och beredskapsarbete.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 25 september 2019 lämnat följande yttrande:
Alingsås kommun anställde den 1 oktober 2018 en ny säkerhetschef. Det primära uppdraget
var att hålla samman och samordna säkerhets- och beredskapsarbetet i kommunen.
Till säkerhets- och beredskapsarbete kommer inom de närmaste åren en uppdatering av
tidigare uppgifter inom civil beredskap att innebära nya tillkommande arbetsuppgifter och
tillika nya arbetsområden. Vidare finns ett stort behov av både styrning och samordning i de
tidigare kända arbetsuppgifterna.
Kommunen har också valt att återta den beredskapssamordnartjänsten som tidigare
tillhandahölls av Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund.
Efter inventering av ansvarsfördelning, omfattning och nuläge föreslår
kommunledningskontoret att en ny tydlig organisering av frågorna ska beslutas av såväl
kommunstyrelsen som kommunfullmäktige.
Kommunledningskontoret har sammanställt förslag till en ny säkerhetspolicy som ska ersätta
tidigare policy som utgår ifrån nuvarande organisation och uppdrag.
Kommunledningskontoret har också sammanställt förslag till nya riktlinjer som ska kopplas till
säkerhetspolicyn.
Kommunstyrelsen har den 14 oktober 2019, § 178 behandlat ärendet.
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-10-30

KF § 209, forts
Anförande
Anförande hålls av Stefan Bedö (L), Pär-Göran Björkman (S), Boris Jernskiegg (SD) och
Daniel Filipsson (M).
Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Bedö (L) och Boris Jernskiegg (SD) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Säkerhetspolicy antas.
Expedieras till
Samtliga nämnder, bolag och förbundsdirektion

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-10-30

§ 210 2019.679 KS

Förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens
kommunalförbund
Ärendebeskrivning
Göteborgsregionens förbundsfullmäktige har vid sammanträde 18 juni 2019, § 30, beslutat
att hemställa att kommunfullmäktige för respektive medlemskommun fastställer förslag till
reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund. Enligt kommunallagen
ska förbundsordningen fastställas av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 10 oktober 2019 lämnat följande yttrande:
Aktuella revideringar i förbundsordningen avser i första hand den förändrade rollen för
förbundet genom att regionplaneuppdraget upphör, men innefattar även uppdateringar på
grund av den nya kommunallag som trädde i kraft 1 januari 2018 samt en mindre revidering
rörande hantering av medelshanteringspolicy.
Kommunledningskontoret bedömer att förslaget till reviderad förbundsordning för
Göteborgsregionens kommunalförbund inte föranleder några invändningar och förordar
därför att kommunfullmäktige fastställer förslaget.
Kommunstyrelsen har den 14 oktober 2019, § 179 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Föreslagen förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund fastställs.
Expedieras till
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-10-30

§ 211 2019.719 KS

Enkel fråga till barn- och ungdomsnämndens ordförande om
Lärarförbundets ranking Bästa skolkommun – Stina Karlsson (V)
Fråga
Under onsdagsmorgonen den 16:e oktober presenterades Lärarförbundets ranking Bästa
skolkommun. Det var ingen rolig läsning gällande Alingsås kommun.
Vad tror du det beror på att Alingsås har backat från plats 116 till 236 bland landets 290
kommuner? Följdfrågan blir given: Vad finns det för planer för att vända prognosen till bättre
resultat?
Anförande
Anförande hålls av Stina Karlsson (V) och Kent Perciwall (KD).
Svar
Barn- och ungdomsnämndens ordförande Kent Perciwall (KD) besvarar frågan muntligt vid
dagens sammanträde.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-10-30

§ 212 2019.714 KS

Motion om handlingsplan för bostadsbyggandet - Camilla Stensson (S),
Anton César, Anita Hedén Unosson (S) och Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning
Camilla Stensson (S), Anton César (S), Anita Hedén Unosson (S) och Simon Waern (S)
lämnar en motion med förslag om revidering av Alingsås kommuns
bostadsförsörjningsprogram samt att komplettera programmet med en handlingsplan för
bostadsbyggandet.
Motionärerna föreslår att:
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att revidera
bostadsförsörjningsprogrammet och komplettera detsamma med en konkret handlingsplan
för bostadsbyggandet med ett särskilt focus på social hållbarhet.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
KS

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-10-30

§ 213 2019.713 KS

Motion om avskaffande av utmaningsrätten - Björn Wallin Salthammer
(S), Karin Johansson (S), Simon Waern (S) och Roger Andersson (S)
Ärendebeskrivning
Björn Wallin Salthammer (S), Karin Johansson (S), Karin Johansson (S), Simon Waern (S)
och Roger Andersson (S) lämnar en motion med förslag om Alingsås kommun ska avskaffa
utmaningsrätten.
Motionärerna föreslår att:
Kommunfullmäktige fattar beslut om att avskaffa utmaningsrätten i Alingsås kommun.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
KS

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-10-30

§ 214 2019.724 KS

Motion om återvändande IS-krigare - Glenn Pettersson (SD), Boris
Jernskiegg (SD), Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson (SD), Otto
Stryhn (SD), Kristian Poulsen (SD) och Lars-Olof Jaeger (SD)
Ärendebeskrivning
Glenn Pettersson (S), Boris Jernskiegg (SD), Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson (SD),
Otto Stryhn (SD), Kristina Poulsen (SD) och Lars-Olof Jaeger (SD) lämnar en motion med
förslag gällande återvändande IS-terrorister.
Motionärerna föreslår att:
-de som deltagit i eller understött terrorism, till exempel återvändande IS-terrorister, inte är
välkomna till Alingsås kommun.
-kommunen inte skall hjälpa dessa personer på något sätt, varken med skattemedel eller
personella resurser.
-Alingsås kommun prioriterar, genom detta ställningstagande, våra kommuninvånares
trygghet och säkerhet, samtidigt som vi tar ställning för alla de som blivit terrorismens offer.
-säkerhetsavdelningen löpande har kontakt med berörd myndighet så att vi säkerställer att
det inte flyttar hit återvändande IS terrorister.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-10-30

§ 215

Meddelanden
-Länsstyrelsen Västra Götalands län – Meddelande om ny ledamot efter Magnus Linde (M),
Linda Espeving (M),
samt ny ersättare efter Linda Espeving, Britt Berggren (M)
-Länsstyrelsen Västra Götalands län – Meddelande om ny ersättare efter Novak Vasic (MP),
Ulla Dalén (MP)
-Vård- och omsorgsnämnden – Utdrag ur, § 92, protokoll den 21 oktober 2019, ej verkställda
beslut LSS 2019

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

