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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-01-29
Plats och tid

Grand Hotel, Alingsås
kl. 18:00-21:20

Beslutande

Per-Gordon Tranberg (M) (2:e vice ordförande) (ordförande på mötet)
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)
Linda Espeving (M)
Daniel Filipsson (M)
Micaela Kronberg (M)
Thorsten Larsson (M)
Eva-Lotta Pamp (M)
Karin Schagerlind (M)
Daniél Nordh (C)
Ing-Britt Johansson (C)
Karl-Johan Karlsson (C)
Susanna Nerell (C)
Ali Said (C)
Jens Christian Berlin (L)
Jan Kesker (L)
Marie Mjörnvik (L)
Agneta Grange (SD)
Boris Jernskiegg (SD)
Glenn Pettersson (SD)
Zandra Pettersson (SD)
Niklas Hellgren (KD)
Lady France Mulumba (KD)
Kent Perciwall (KD)
Ann-Lie Tulokas- Olsson (KD)
Stina Karlsson (V)
Martin Lindberg (V)
Tony Norman (V)
Anna Hansson (MP)
Christian Wiberg (MP)
Britt-Marie Kuylenstierna (MP)
Roger Andersson (S) ersätter Birgitta Carlsson (S) (vice ordförande)
Birgit Börjesson (S) ersätter Micaela Johansson (S)
Bo Lundbladh (C) ersätter Thomas Pettersson (C)
Holger Andersson (L) ersätter Kristina Grapenholm (L) (ordförande)
Anne Gunnevik (L) ersätter Stefan Bedö (L)
Per Palm (L) §§1-2 ersätter Anita Brodén (L)
Lars-Olof Jaeger (SD) ersätter Gunilla Gomér (SD)
Kristina Poulsen (SD) ersätter Otto Stryhn (SD)
Maria Adrell (V) ersätter Jan Gustafsson (V)

Paragrafer

§§1-23

Utdragsbestyrkande
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Övriga deltagare

Maria Standar (kommundirektör)
Anci Eyoum (kommunsekreterare)
Malin Lindholm (kommunjurist)
Karl-Johan Karlsson (C) (samhällsbyggnadsnämndens ordförande punkt A)
§1
Aila Hirvonen Bremefors (samhällsbyggnadskontoret, plan- och
bygglovschef) §1
Måns Werner (AB Alingsåshem, projekt- och utvecklingschef) §1
Åsa Ekelöf (Plusbo fastighets AB) §1
Susanna Nerell (C) (miljöskyddsnämndens ordförande, punkt B) §1

Utses att justera

Linda Espeving (M)
Birgit Börjesson (S)

Justeringens plats och
tid

Protokollet justeras digitalt.

Sekreterare

Anci Eyoum
Ordförande

Per-Gordon Tranberg (M)
Justerande

Linda Espeving (M)

Birgit Börjesson (S)

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på Alingsås kommuns digitala anslagstavla.
Organ
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
2020-01-29

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2020-02-04
Rådhuset, Alingsås

Datum för anslags
nedtagande

2020-02-26
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§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23

Information
Förslag om införande av valfrihetssystem (LOV) i särskilt boende för äldre
Nuvarande riktlinjer för invånardialog i Alingsås upphävs
Nuvarande regler för sponsring upphävs
Svar på motion - Levandegör kommunens parker - Camilla Stensson (S), Leif
Hansson (S) och Simon Waern (S)
Svar på motion om att upprätta ett program för miljöanpassat byggande - Leif
Hansson (S), Micaela Johansson (S) och Camilla Stensson (S)
Avsägelse av uppdrag som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden - Micaela
Johansson (S)
Avsägelse av uppdrag som ersättare i socialnämnden - Anitha Ängström
Lyppert (SD)
Avsägelse av uppdrag som suppleant i styrelsen för Fabs AB - Kent
Perciwall (KD)
Avsägelse av uppdrag som suppleant i Alingsås Energi Nät AB - Micaela
Johansson (S)
Avsägelse av uppdrag som suppleant i Alingsås Energi AB - Micaela
Johansson (S)
Avsägelse av uppdrag som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden - Lennart
Pettersson (S)
Avsägelse av uppdrag som ledamot i Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus
AB - Björn Källhult (KD)
Avsägelse av uppdrag som ledamot i Fabs AB - Björn Källhult (KD)
Avsägelse av uppdrag som suppleant i Fastighetskoncernen Alingsås
Rådhus AB (FARAB) - Kent Perciwall (KD)
Kommunalt kompletteringsval - Ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden
efter Micaela Johansson (S), Lennart Pettersson (S)
Kommunalt kompletteringsval - Ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden
efter Lennart Pettersson (S), Cecilia Wihlborg (S)
Kommunalt kompletteringsval - Ny ersättare i socialnämnden efter Anitha
Ängström Lyppert (SD), Glenn Pettersson (SD)
Kommunalt kompletteringsval - Ny ledamot i Fastighetskoncernen Alingsås
Rådhus AB efter Björn Källhult (KD), Kent Perciwall (KD)
Kommunalt kompletteringsval - Ny suppleant i Fastighetskoncernen Alingsås
Rådhus AB efter Kent Perciwall (KD), Bertil Ynghammar (KD)
Kommunalt kompletteringsval - Ny ledamot i Fabs AB efter Björn Källhult
(KD), Kent Perciwall (KD)
Kommunalt kompletteringsval - Ny suppleant i Fabs AB efter Kent Perciwall
(KD), Bertil Ynghammar (KD)
Meddelanden
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§1

Information
A/ Utdelning av Alingsås arkitekturpris
B/ Utdelning av Alingsås miljöpris
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Kommunfullmäktige
Protokoll
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§ 2 2019.757 KS

Förslag om införande av valfrihetssystem (LOV) i särskilt boende för
äldre
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i Flerårsstrategi 2018-2020 för Alingsås kommun om en
övergripande målsättning om ökad valfrihet och självbestämmande i Alingsås.
Kommunfullmäktige beslutade den 4 september 2019 om Handlingsplan för ökad valfrihet
(LOV) i Alingsås kommun, där samtliga nämnder fick i uppdrag att genomföra analys av vilka
tjänster inom respektive verksamhetsområde som valfrihetssystem kan införas inom. Efter
genomförd utredning gavs nämnderna i uppdrag att senast våren 2020 lämna förslag till
kommunfullmäktige om att besluta om att införa valfrihetssystem inom aktuella
verksamhetsområden.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 18 november 2019 att godkänna återrapport av
uppdrag Handlingsplan för ökad valfrihet, samt att anmoda kommunfullmäktige att besluta
om att införa valfrihetssystem inom särskilt boende för äldre från och med 1 januari 2022.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 29 november framfört följande:
Kommunledningskontoret har tagit del av vård- och omsorgsnämndens återrapport av
tilldelat uppdrag i flerårsstrategi samt Handlingsplan för ökad valfrihet.
Kommunledningskontoret kan till att börja med konstatera att det som utretts är att införa
LOV inom verksamhetsområdet särskilt boende för äldre. Vård- och omsorgsnämnden har
sedan tidigare infört LOV inom hemtjänst och delegerad hälso- och sjukvård samt utrett
frågan för områdena daglig verksamhet och ledsagarservice inom LSS. Dock saknas
utredning kring återstående verksamheter där LOV enligt lagstiftningen är tillåtet att införa.
En heltäckande utredning av kvarstående möjligheter till LOV inom nämndens område
kommer att presenteras av vård- och omsorgsnämnden under 2020.
Gällande det aktuella verksamhetsområdet särskilt boende för äldre har vård- och
omsorgsnämnden gjort en omvärldsbevakning som visar att 21 av Sveriges 290 kommuner
har infört LOV inom området särskilt boende för äldre. Av dessa är det företrädesvis
kommuner i Stockholmstrakten som har infört LOV inom området.
Kommunledningskontoret delar vård- och omsorgsnämndens uppfattning att det finns
förutsättningar för att införa valfrihetssystem inom särskilt boende för äldre i Alingsås
kommun. Kommunledningskontoret håller även med om att det finns identifierade risker som
är kopplade till införandet och att dessa behöver tas i beaktning vid ett eventuellt införande.
Genom att tillsätta en arbetsgrupp, samt en tids- och aktivitetsplan för en införandeprocess
av LOV inom området kommer dessa frågor att kunna hanteras på ett adekvat sätt. Noteras
bör att förslaget inte bedöms komma att påverka befintlig personal. En betydande fördel är
att införandet av valfrihetssystem inom området möjliggör för en hantering av den förväntade
volymökning av brukare som kommer att ske inom området inom de kommande åren.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-01-29

KF § 2 forts
Kommunstyrelsen har den 9 december 2019, § 222 lämnat följande förslag till beslut:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att vård-och omsorgsnämnden ska införa valfrihetssystem
(LOV) inom särskilt boende för äldre från och med 1 januari 2022.
Anförande
Anförande hålls av Daniel Filipsson (M), Simon Waern (S), Boris Jernskiegg (SD), Micaela
Kronberg (M), Stina Karlsson (V), Birgit Börjesson (S), Anna Hansson (M), Martin Lindberg
(V), Pär-Göran Björkman (S), Lady France Mulumba (KD), Sebastian Aronsson (S), KarlJohan Karlsson (C), Jonathan Bessou (M), Eva-Lotta Pamp (M), Jens Christian Berlin (L),
Anders Sandberg (S), Anton César (S), Leif Hansson (S), Lars-Olof Jaeger (SD) och Anita
Hedén Unosson (S).

Förslag till beslut på sammanträdet
Daniel Filipsson (M), Micaela Johansson (M), Lady France Mulumba (KD), Karl-Johan
Karlsson (C), Jonathan Bessou (M), Eva-Lotta Pamp (M) och Jens Christian Berlin (L)
föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls.
Simon Waern (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att vård- och
äldreomsorgsnämnden inte ska införa valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende för äldre.
Boris Jernskiegg (SD) föreslår att ärendet återremitteras då frågan inte anses vara tillräckligt
beredd och kunskapsnivån behövs förbättras.
Birgit Börjesson (S), Sebastian Aronsson (S), Anders Sandberg (S), Anton César (S), PärGöran Björkman (S), Leif Hansson (S), Anita Hedén Unosson (S) Anna Hansson (MP) och
Martin Lindberg (V), föreslår att Simon Waerns ändringsförslag bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Simon Waerns m fl ändringsförslag och
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens beslut.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-01-29

KF § 2, forts
Omröstning begärs.
Följande beslutsgång godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Simon Waerns m fl förslag.
Ja
Nej
Avstår
Jonathan Bessou (M)
Sebastian Aronsson (S)
Lars-Olof Jaeger (SD)
Linda Espeving (M)
Pär-Göran Björkman (S)
Daniel Filipsson (M)
Anton César (S)
Micaela Kronberg (M)
Leif Hansson (S)
Thorsten Larsson (M)
Anita Hedén Unosson (S)
Eva-Lotta Pamp (M)
Karin Johansson (S)
Karin Schagerlind (M)
Moheeb Jouda (S)
Per-Gordon Tranberg (M)
Birgitta Larsson (S)
Daniél Nordh (C)
Anders Sandberg (S)
Ingbritt Johansson (C)
Camilla Stensson (S)
Karl-Johan Karlsson (C)
Björn Wallin Salthammer (S)
Susanna Nerell (C)
Simon Waern (S)
Ali Said (C)
Roger Andersson (S)
Bo Lundbladh (C)
Birgit Börjesson (S)
Jens Christian Berlin (L)
Stina Karlsson (V)
Jan Kesker (L)
Martin Lindberg (V)
Marie Mjörnvik (L)
Tony Norman (V)
Holger Andersson (L)
Maria Adrell (V)
Anne Gunnevik (L)
Anna Hansson (MP)
Per Palm (L)
Britt-Marie Kuylenstierna (MP)
Agneta Grange (SD)
Christian Wiberg (MP)
Boris Jernskiegg (SD)
Glenn Pettersson (SD)
Zandra Pettersson (SD)
Kristina Poulsen (SD)
Niklas Hellgren (KD)
Lady France Mulumba (KD)
Kent Perciwall (KD)
Ann-Lie Tulokas Olsson (KD)
Med 29 ja-röster, 21 nej-röster och 1 som avstår att rösta beslutar kommunfullmäktige att
bifalla kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-01-29

Beslut
KF § 2, forts
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att vård-och omsorgsnämnden ska införa valfrihetssystem
(LOV) inom särskilt boende för äldre från och med 1 januari 2022.
Reservation:
Simon Waern (S), Birgit Börjesson (S), Sebastian Aronsson (S), Anders Sandberg (S), Anton
César (S), Pär-Göran Björkman (S), Leif Hansson (S) och Anita Hedén Unosson (S)
reserverar sig till förmån för eget förslag.
Anna Hansson (MP), Britt-Marie Kuylenstierna (MP) och Christian Wiberg (MP) reserverar
sig till förmån för eget förslag.
Martin Lindberg (V), Stina Karlsson (V), Tony Norman (V) och Maria Adrell (V) lämnar
följande reservation:
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att införa LOV i särskilt boende.
Vänsterpartiet menar att ett sådant införande inte kommer leda till någon meningsfull valfrihet
för kommunens invånare, utan bara en valfrihet för välfärdskapitalister att ytterligare
dränera kommunens skattepengar. Vi ser med stor oro på de varningar som förvaltningen
lägger fram, bland annat om risken för att det snarare blir kostnadsdrivande
än kostnadsbesparande, samt att kommunen förlorar möjligheten att själv bedriva
effektiv strategisk och politisk planering för försörjning inom särskilt boende. Därför menar vi
att kommunen inte ska införa LOV.
Expedieras till
VON

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-01-29

§ 3 2019.684 KS

Nuvarande riktlinjer för invånardialog i Alingsås upphävs
Ärendebeskrivning
Den 12 december 2007, § 216 beslutade kommunfullmäktige att dialog skulle föras med
medborgare vid beslut av större omfattning. Kommunfullmäktige antog den 28 mars 2012,
§ 59, riktlinjer för invånardialog i Alingsås.
I Alingsås kommuns flerårsstrategi för 2019 – 2021, ges samtliga nämnder i uppdrag att
stärka och utveckla demokratin och i lämpliga former använda sig av medborgardialog. I
kommunstyrelsens flerårsstrategi för 2019 - 2021 har ansvaret för uppdraget getts till
stabsavdelningen.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 25 november lämnat följande yttrande:
I stabsavdelningens verksamhetsplan för 2019 bryts uppdraget att använda sig av
medborgardialog ner till aktiviteter. Aktiviteter som stabsavdelningen ska genomföra under
2019 är att kartlägga hur förvaltningarna arbetar med medborgardialog i dag, uppdatera
Alingsås kommuns riktlinjer för medborgardialog och informera förvaltningarna om de nya
riktlinjerna.
Säkerhetsenheten och kansli- och juridikenheten har tagit fram en kartläggning av arbetet
med medborgardialog i Alingsås och ett förslag till ny riktlinje för medborgardialog i Alingsås
kommun. De nya riktlinjerna förtydligar bland annat hur nämnder och styrelser kan arbeta
med medborgardialog och hur rollfördelningen ska se ut i arbetet med medborgardialog.
Kommunstyrelsen har den 9 december 2019, § 227 för egen del beslutat att under
förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar att upphäva nuvarande riktlinjer
för invånardialog, anta riktlinje för medborgardialog i Alingsås kommun.
Kommunstyrelsen beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Nuvarande riktlinjer för invånardialog i Alingsås upphävs.

Utdragsbestyrkande

10

Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-01-29

KF § 3, forts
Anförande
Anförande hålls av Anna Hansson (MP), Boris Jernskiegg (SD), Daniel Filipsson (M), Simon
Waern (S) och Lady France Mulumba (KD).

Förslag till beslut på sammanträdet
Lady France Mulumba (KD) och Anna Hansson (MP) föreslår att ärendet återremitteras med
motiveringen att det behöver utredas i vilket forum beslut ska fattas om denna typ av
riktlinjer.
Boris Jernskiegg (SD) föreslår att förslaget om återremiss av ärendet bifalls..
Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att
kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Ärendet återremitteras för utredning i vilket forum beslut ska fattas om denna typ av riktlinjer.
Expedieras till
Klk-stabsavd.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-01-29

§ 4 2019.514 KS

Nuvarande regler för sponsring upphävs
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 23 mars 2011, § 40 regler för sponsring i Alingsås kommun. De
nuvarande reglerna för sponsring behöver uppdateras, och ändras till riktlinjer i enlighet med
kommunens nya definition av styrande dokument. Kommunstyrelsen behandlade ärendet
den 14 oktober 2019, § 167 med beslutet att återremittera ärendet för ytterligare beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 22 oktober lämnat följande yttrande:
Kommunstyrelsen har en budget för sponsring av föreningar, evenemang etc. Nuvarande
regler för sponsring utgår ifrån att kommunen blir sponsrad av andra aktörer och inte utifrån
att kommunen sponsrar föreningar och evenemang etc. Kommunledningskontoret har därför
identifierat behovet av att uppdatera riktlinjen för hur, vad och i vilka sammanhang
kommunen går in som sponsor. Kommunledningskontoret har i återremissen tagit fram en ny
version.
Det är viktigt att inte förväxla sponsring med bidrag eller gåvor. Sponsring innebär att en
sponsor ekonomiskt stödjer eller tillhandahåller en vara eller tjänst för en annan verksamhet i
utbyte mot kommersiella rättigheter till ett evenemang, en organisation eller liknande.
Det är också möjligt att en extern part vill sponsra någon form av kommunal verksamhet,
varför riktlinjen även anger hur sådan sponsring ska hanteras.
Kommunledningskontorets förslag till riktlinjer för sponsring sammanfattas enligt följande:
• Kommunens sponsoraktiviteter ska ske i samklang med kommunens Vision 2040 och
stärka kommunens varumärke som organisation och/eller plats.
• Sponsringsinsatsens omfattning ska vara i paritet till värdet på den
exponering/marknadsföring som sponsringen ger och samarbetet ska vila på affärsmässig
grund.
• Kommundirektören ansvarar för sponsorbudgeten och fattar beslut om sponsring.
• Vid omvänd sponsring, där en extern part sponsrar en kommunal verksamhet eller
investering, är det berörd nämnd som fattar beslut.
• Vid omvänd sponsring bör kommunen vara restriktiv och säkerställa att verksamheten inte
riskerar att påverkas på ett otillbörligt sätt på grund av sponsringen.
• Sponsring som överstiger ett prisbasbelopp ska avtalas skriftligt. Även sponsring av lägre
belopp måste ha ett skriftligt underlag.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-01-29

KF § 4, forts
Sponsringssamarbeten ska utvärderas innan nytt avtal sluts.
I enlighet med Riktlinjer för styrande dokument ska kommunstyrelsen fatta beslut om riktlinjer
för kommunen. Kommunfullmäktige måste upphäva tidigare beslut gällande regler för
sponsring.
Kommunstyrelsen har den 9 december 2019, § 232 för egen del beslutat att, under
förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar att upphäva nuvarande regler för sponsring,
anta riktlinjer för sponsring i Alingsås kommun.
Kommunstyrelsen beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Regler för sponsring upphävs.
Anförande
Anförande hålls av Anna Hansson (MP).
Förslag till beslut på sammanträdet

Lady France Mulumba (KD) och Anna Hansson (MP) föreslår att ärendet återremitteras med
motiveringen att det behöver utredas i vilket forum beslut ska fattas om denna typ av
riktlinjer.
Boris Jernskiegg (SD) föreslår att förslaget om återremiss av ärendet bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärende ska avgöras idag eller återremitteras och finner att
kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Ärendet återremitteras för utredning i vilket forum beslut ska fattas om denna typ av riktlinjer.
Expedieras till
Klk-stabsavd
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-01-29

§ 5 2019.396 KS

Svar på motion - Levandegör kommunens parker - Camilla Stensson (S),
Leif Hansson (S) och Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning
Camilla Stensson (S), Leif Hansson (S) och Simon Waern (S) har till kommunfullmäktige den
29 maj 2019 § 109 lämnat en motion om att levandegöra kommunens parker. Motionärerna
föreslår att kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram en användnings- och
utvecklingsplan för kommunens parker.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 maj 2019 § 109 att lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 juni 2019
§ 112 att remittera motionen till kultur- och utbildningsnämnden för beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 22 november lämnat följande yttrande:
Kultur- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 24 september 2019, § 10, med
beslutet att motionen tillstyrks, förutsatt att extra medel tillkommer uppdraget om utökade
aktiviteter i parkerna. Kultur- och utbildningsnämnden anser att det vore en
kvalitetsförstärkning om kulturaktiviteter i parker ingick i det ordinarie kulturutbudet.
Redan i dag genomförs flera aktiviteter i kommunens parker. Återkommande aktiviteter är till
exempel sommarlovsaktiviteter och nationaldagsfirande i Nolhagaparken. Även i de andra
parkerna anordnas olika aktiviteter, ofta i samverkan med föreningslivet.
Kommunledningskontoret och kultur- och utbildningsnämnden delar motionärernas syn om
att parkernas potential i människors vardag kan utökas och utnyttjas i högre grad. Alingsås
har flera grönområden som kan bidra till upplevelse och möjligheter till samvaro för dess
invånare och besökare. Av Alingsås kommuns budget 2020 – 2022 nämns att kommunen
ska ha ett fritt och vitalt kulturliv, och ambitionen är ett ökat aktivt deltagande i kulturlivet.
Motionärerna föreslår i motionen att en användning- och utvecklingsplan ska tas fram. Att
själva planen tas fram bör inte innebära kostnader utöver administrativ tid. I motionen ges
exemplet att många kommunala arrangemang som arrangeras redan i dag, med fördel skulle
kunna anordnas i de olika offentliga parkerna. En sådan förflyttning av aktivitet innebär inga
större kostnader.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen ska bifallas. Eventuella kostnader som följer
av en antagen användnings- och utvecklingsplan för kommunens parker behandlas i
kommande budgetar.
Kommunstyrelsen har den 9 december 2019, § 223 behandlat ärendet.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-01-29

KF § 5, forts
Anförande
Anförande hålls av Susanna Nerell (C) och Camilla Stensson (S).
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen bifalls.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-01-29

§ 6 2019.212 KS

Svar på motion om att upprätta ett program för miljöanpassat byggande Leif Hansson (S), Micaela Johansson (S) och Camilla Stensson (S)
Ärendebeskrivning
Leif Hansson (S), Micaela Johansson (S) och Camilla Stensson (S) har den 27 februari
2019, § 43 lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att upprätta ett program för
miljöanpassat byggande.

Motionärerna föreslår att Alingsås kommun skyndsamt upprättar ett program för förstärkt
miljöprofil i våra förfrågningsunderlag vid ny- eller ombyggnationer. Samt upprättar rutiner för
att kontrollera att de efterföljs.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 25 november lämnat följande yttrande:

I beredningen av ärendet har kommunledningskontoret varit i kontakt med
miljöskyddskontoret, AB Alingsåshem och samhällsbyggnadskontoret.

Kommunledningskontoret har varit i kontakt med tjänstemän på miljöskyddskontoret som
hänvisar till den redan befintliga handlingen med riktlinjer för miljöanpassat byggande
(Riktlinjer för miljöanpassat byggande i Alingsås), som antogs av kommunfullmäktige den 23
februari 2011, § 13. Tjänstemännen på miljöskyddskontoret anser att det kan vara
nödvändigt med en uppdatering av riktlinjerna, med hänsyn till handlingarnas ålder.

Tjänstemän från Alingsåshem har lämnat yttrande kring motionen och ser positivt på
förslaget om en förstärkt miljöprofil. De ser en nytta med Alingsås kommuns befintliga
riktlinjer, för miljöanpassat byggande (Riktlinjer för miljöanpassat byggande i Alingsås), som
antogs av kommunfullmäktige den 23 februari 2011, § 13, men ser även att riktlinjerna är i
behov av revidering eftersom kraven i boverkets byggregler har förändrats sedan riktlinjerna
antogs. Alingsåshem arbetar redan idag med miljö- och klimatfrågor i flera projekt, på
liknande sätt som efterfrågas av motionärerna. År 2019 anslöt sig Alingsåshem till
Allmännyttans klimatinitiativ, vars mål är att bli fossilfria till år 2030 och att minska
energianvändningen med 30 procent. Följaktligen kommer förfrågningsunderlag vid ny- och
ombyggnationer att påverkas ur ett hållbarhetsperspektiv. Utöver det har anslutningen i
Allmännyttans klimatinitiativ resulterat i en utveckling av rutiner för uppföljning.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-01-29

KF § 6, forts
Tjänstemän från samhällsbyggnadskontoret har inget att erinra kring motionen utifrån
avdelningens uppdrag.

Samhällsbyggnadsnämnden ska enligt riktlinjerna ansvara för att årligen följa upp
riktlinjernas efterlevnad och denna uppföljning kan ingå i kommunens årliga miljö- och
folkhälsoredovisning. Vid behov får också nämnden ta initiativ till revidering av riktlinjerna.

Kommunledningskontoret instämmer med miljöskyddskontoret och AB Alingsåshems
yttrande, att det anses nödvändigt att revidera de nuvarande riktlinjerna. Med hänvisning till
det som står i de nuvarande riktlinjerna bedömer kommunledningskontoret att motionen
anses besvarad.
Kommunstyrelsen har den 9 december 2019, § 224 behandlat ärendet.
Anförande
Anförande hålls av Leif Hansson (S).
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen anses besvarad.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-01-29

§ 7 2020.016 KS

Avsägelse av uppdrag som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden Micaela Johansson (S)
Ärendebeskrivning
Micaela Johansson (S) har i skrivelse den 14 december 2019 avsagt sig sitt uppdrag som
ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Expedieras till
Exp: M. Johansson, SBN, Klk-kansli, Klk-lön

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-01-29

§ 8 2019.808 KS

Avsägelse av uppdrag som ersättare i socialnämnden - Anitha Ängström
Lyppert (SD)
Ärendebeskrivning
Anitha Ängström Lyppert (SD) har i skrivelse den 27 december 2019 avsagt sig sitt uppdrag
som ersättare i socialnämnden.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Expedieras till
Exp: A. Ängström Lyppert, Klk-kansli, Klk-lön

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-01-29

§ 9 2020.040 KS

Avsägelse av uppdrag som suppleant i styrelsen för Fabs AB - Kent
Perciwall (KD)
Ärendebeskrivning

Kent Perciwall (KD) har i skrivelse den 28 januari 2020 avsagt sig sitt uppdrag som
suppleant i Fabs AB.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Expedieras till
Exp: K. Perciwall, Fabs, Klk-kansli, Klk-lön

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-01-29

§ 10 2020.017 KS

Avsägelse av uppdrag som suppleant i Alingsås Energi Nät AB - Micaela
Johansson (S)
Ärendebeskrivning

Micaela Johansson (S) har i skrivelse den 14 december 2019 avsagt sig sitt uppdrag som
suppleant i styrelsen för Alingsås Energi Nät AB.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Expedieras till
Exp: M. Johansson, AENAB, Klk-kansli, Klk-lön

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-01-29

§ 11 2020.015 KS

Avsägelse av uppdrag som suppleant i Alingsås Energi AB - Micaela
Johansson (S)
Ärendebeskrivning

Micaela Johansson (S) har i skrivelse den 14 december 2019 avsagt sig sitt uppdrag som
suppleant i styrelsen för Alingsås Energi AB.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Expedieras till
Exp: M. Johansson, AEAB, Klk-kansli, Klk-lön

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-01-29

§ 12 2020.031 KS

Avsägelse av uppdrag som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden Lennart Pettersson (S)
Ärendebeskrivning

Lennart Pettersson (S) har i skrivelse den 20 januari 2020 avsagt sig sitt uppdrag som
ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Expedieras till
Exp: L. Pettersson, SBN, Klk-kansli, Klk-lön

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-01-29

§ 13 2020.045 KS

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Fastighetskoncernen Alingsås
Rådhus AB - Björn Källhult (KD)
Ärendebeskrivning
Björn Källhult (KD) har i skrivelse den 29 februari 2020 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB (FARAB).

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Expedieras till
Exp: B. Källhult, FARAB, Klk-kansli, Klk-lön

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-01-29

§ 14 2020.046 KS

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Fabs AB - Björn Källhult (KD)
Ärendebeskrivning
Björn Källhult (KD) har i skrivelse den 29 februari 2020 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
Fabs AB.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Expedieras till
Exp: B. Källhult, Fabs, Klk-kansli, Klk-lön

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-01-29

§ 15 2020.041 KS

Avsägelse av uppdrag som suppleant i Fastighetskoncernen Alingsås
Rådhus AB (FARAB) - Kent Perciwall (KD)
Ärendebeskrivning
Kent Perciwall (KD) har i skrivelse den 28 januari 2020 avsagt sig sitt uppdrag som
suppleant i Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB (FARAB).
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Expedieras till
Exp: K. Perciwall, FARAB, Klk-kansli, Klk-lön

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-01-29

§ 16 2020.033 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ny ledamot i
samhällsbyggnadsnämnden efter Micaela Johansson (S), Lennart
Pettersson (S)
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Lennart Pettersson (S) utses till ledamot i samhällsbyggnadsnämnden, för tiden fram till och
med den 31 december 2022.

Expedieras till
Exp: L. Pettersson, SBN, Klk-lön, Klk-kansli

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-01-29

§ 17 2020.034 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ny ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden efter Lennart Pettersson (S), Cecilia
Wihlborg (S)
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Cecilia Wihlborg (S) utses till ersättare i samhällsbyggnadsnämnden, för tiden fram till och
med den 31 december 2022.

Expedieras till
Exp: C. Wihlborg, SBN, Klk-lön, Klk-kansli

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-01-29

§ 18 2020.039 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ny ersättare i socialnämnden efter
Anitha Ängström Lyppert (SD), Glenn Pettersson (SD)
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Glenn Pettersson (SD) utses till ersättare i socialnämnden, för tiden fram till och
med den 31 december 2022.

Expedieras till
Exp: G. Pettersson, SN, Klk-lön, Klk-kansli

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-01-29

§ 19 2020.048 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ny ledamot i Fastighetskoncernen
Alingsås Rådhus AB efter Björn Källhult (KD), Kent Perciwall (KD)
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Kent Perciwall (KD) utses till ledamot i Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB, för tiden
fram till och med årsstämma 2023.

Expedieras till
Exp: K. Perciwall, FARAB, Klk-lön, Klk-kansli

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-01-29

§ 20 2020.049 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ny suppleant i Fastighetskoncernen
Alingsås Rådhus AB efter Kent Perciwall (KD), Bertil Ynghammar (KD)
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Bertil Ynghammar (KD) utses till suppleant i Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB, för
tiden fram till och med årsstämma 2023.

Expedieras till
Exp: B. Ynghammar, FARAB, Klk-lön, Klk-kansli

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-01-29

§ 21 2020.050 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ny ledamot i Fabs AB efter Björn Källhult
(KD), Kent Perciwall (KD)
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Kent Perciwall (KD) utses till ledamot i Fabs AB, för tiden fram till och med årsstämma 2023.

Expedieras till
Exp: K. Perciwall, FARAB, Klk-lön, Klk-kansli

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-01-29

§ 22 2020.051 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ny suppleant i Fabs AB efter Kent
Perciwall (KD), Bertil Ynghammar (KD)
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Bertil Ynghammar (KD) utses till suppleant i Fabs AB, för tiden fram till och med årsstämma
2023.

Expedieras till
Exp: B. Ynghammar, Fabs, Klk-lön, Klk-kansli

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-01-29

§ 23

Meddelanden
Länsstyrelsen - Meddelande om ny ersättare i kommunfullmäktige efter Peter Dahl (V), Karin
Berg (V).
Samhällsbyggnadsnämnden - Utdrag ur, protokoll den 18 november 2019, § 190,
Upphävande av områdesbestämmelse (OB9) för Snasevägen (Boråsen 1:7 och 1:10, Sågen
1:8 m fl).

Utdragsbestyrkande

