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§ 70
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§ 72
§ 73
§ 74
§ 75
§ 76
§ 77
§ 78
§ 79
§ 80
§ 81
§ 82
§ 83
§ 84
§ 85
§ 86
§ 87
§ 88
§ 89
§ 90
§ 91
§ 92

Förslag till förbundsordning för Tolkförmedling Väst efter beslut om nya
medlemmar
Samråd om förslag till budget och verksamhetsplan för Tolkförmedling Väst
Förslag till taxa enligt plan- och bygglagen
Förslag till dagvattenstrategi
Förslag till hyresavtal för serviceboende Kvarnbacken
Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om medborgardialog gällande
infrastruktursatsningar i Alingsås - Stefan Bedö (L)
Motion om framtagande av en kommunal markstrategi - Simon Waern (S),
Anders Sandberg (S)
Motion om framtagande av en långsiktig plan för Nolhaga slott och park Pär-Göran Björkman (S), Simon Waern (S), Camilla Stensson (S)
Motion om införande av funktionen invånarförslag - Anna Hansson (MP)
Motion om en extern granskning av de generella effektiviseringskraven Martin Lindberg (V)
Motion om språktest vid anställning till arbeten inom kommunen där
kommunikation är viktigt - Boris Jernskiegg (SD) m fl.
Motion gällande stationsområdet - Boris Jernskiegg (SD) m fl.
Motion gällande kameraövervakning av kommunens fastigheter - Boris
Jernskiegg (SD) m fl.
Motion gällande omvärdering av LOV - Boris Jernskiegg (SD) m fl.
Avsägelse av uppdrag som revisor i Kommunrevisionen - Ahmad Ali Al
Ahmad (L)
Avsägelse av uppdrag som revisor i Kommunrevisionen - Lars Påfvelsson
(C)
Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och ungdomsnämnden - Cecilia
Nyström (KD)
Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och ungdomsnämnden - Anders
Juhlin (S)
Avsägelse av uppdrag som ordförande i vård- och omsorgsnämnden Micaela Kronberg (M)
Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen - Micaela Kronberg
(M)
Avsägelse av uppdrag som ersättare i valberedningen - Micaela Kronberg
(M)
Avsägelse av uppdrag som representant i SAMLA - Micaela Kronberg (M)
Avsägelse av uppdrag som ordförande i socialnämnden - Eva-Lotta Pamp
(M)
Val av ny ordförande i socialnämnden efter Eva-Lotta Pamp (M)
Val av ny ordförande i vård- och omsorgsnämnden efter Micaela Kronberg
(M)
Kommunalt kompletteringsval - Ny suppleant i Alingsås Energi Nät AB efter
Zlatibor Sinik (C), Simon Köhlin (C)
Kommunalt kompletteringsval - Ny suppleant i Alingsås Energi AB efter
Zlatibor Sinik (C), Simon Köhlin (C)
Kommunalt kompletteringsval - Ny ledamot i barn- och ungdomsnämnden
efter Laila Freiholtz (S), Anders Juhlin (S)
Utdragsbestyrkande
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§ 93
§ 94
§ 95
§ 96
§ 97
§ 98
§ 99

Kommunalt kompletteringsval - Ersättare i barn- och ungdomsnämnden efter
Anders Juhlin (S), Alexander Wikhall (S)
Kommunalt kompletteringsval - Ersättare i kommunstyrelsen efter Micaela
Kronberg (M), Thorsten Larsson (M)
Kommunalt kompletteringsval - Representant till Politisk samrådsgrupp
SAMLA efter Micalea Kronberg (M), Eva-Lotta Pamp (M)
Kommunalt kompletteringsval - Ny ersättare i barn- och ungdomsnämnden
efter Cecilia Nyström (KD), Bertil Ynghammar (KD)
Kommunalt kompletteringsval - Ny revisor i kommunrevisionen efter Ahmad
Ali Al Ahmad (L), Britt-Inger Andersson (L)
Kommunalt kompletteringsval - Ny revisor i kommunrevisionen efter Lars
Påfvelsson (C), Thor Björn Karlsson (C)
Meddelanden

Utdragsbestyrkande
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§ 65 2019.730 KS

Förslag till förbundsordning för Tolkförmedling Väst efter beslut om nya
medlemmar
Ärendebeskrivning
Direktionen för Tolkförmedling Väst har vid sammanträde 27 mars 2020, § 401, beslutat att
anta förslag till ny förbundsordning samt hemställa kommunfullmäktige för respektive
medlemskommun att fastställa förbundsordningen senast 30 september 2020. Enligt
kommunallagen ska förbundsordningen fastställas av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 maj 2020 lämnat följande yttrande:
Ett förslag till ny förbundsordning har arbetats fram av Tolkförmedling Väst med anledning av
att nya ansökningar om medlemskap har inkommit. I arbetet har förbundsordningen även
setts över utifrån kommunallagen. De förändringar som föreslås är dels att de ansökande
kommunerna Partille, Lysekil och Sotenäs skrivs in som medlemmar, och dels ett tillägg att
ordföranden ges utslagsröst vid lika röstetal. I övrigt har mindre strukturella förändringar och
redaktionella förtydliganden skett.
Samtliga medlemmar har givits möjlighet att lämna synpunkter på befintlig förbundsordning.
Stads- och kommunjurister i Väst, bestående av 14 kommunjurister inkluderat kommunjurist i
Alingsås, har lämnat ett yttrande som bidragit till några av de förändringar och förtydliganden
som skett.
Kommunledningskontoret bedömer att förslaget till ny förbundsordning för Tolkförmedling
Väst inte föranleder några invändningar och förordar därför att kommunfullmäktige fastställer
förslaget.
Kommunstyrelsen har den 15 juni 2020. § 94 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Föreslagen förbundsordning för Tolkförmedling Väst fastställs.

Utdragsbestyrkande
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§ 66 2020.268 KS

Samråd om förslag till budget och verksamhetsplan för Tolkförmedling
Väst
Ärendebeskrivning
Direktionen för Tolkförmedling Väst beslutade vid sitt sammanträde den 29 maj 2020, § 406,
att godkänna förslag till budget och verksamhetsplan 2021-2023. Vidare beslutade
direktionen att översända förslaget till förbundsmedlemmarna för samråd inför beslut om
budget och verksamhetsplan 2021-2023 på direktionsmöte den 27 september.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 24 juni 2020 lämnat följande yttrande:

Förbundets kostnader finansieras genom intäkter från medlemmarnas köpta tjänster och
debiteras enligt självkostnadsprincipen. Förbundets budgetomslutning för 2021 beräknas till
216 mnkr. Direktionen för Tolkförmedling Väst föreslår en snitthöjning av priserna om 2,6
procent inför budget 2021.

Kommunledningskontoret bedömer att föreslagen budget och verksamhetsplan samt
snitthöjning av priserna om 2,6 procent bör godkännas.
Kommunstyrelsen har den 17 augusti 2020, § 104 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Förslag till budget och verksamhetsplan 2021-2023 för Tolkförmedling Väst godkänns.

Utdragsbestyrkande
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§ 67 2020.277 KS

Förslag till taxa enligt plan- och bygglagen
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 15 juni 2020, § 149, om att
föreslå kommunfullmäktige att fastställa ny taxa enligt plan- och bygglagen. Den nu gällande
taxan fastställdes av kommunfullmäktige den 28 september 2016, § 215, och har inte
reviderats sedan dess.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 30 juni 2020 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:

Kommunledningskontoret har tagit del av samhällsbyggnadsnämndens beslut och gör
följande bedömning.
Taxan enligt plan- och bygglagen har inte reviderats sedan 2016, vilket innebär att den
varken har justerats för kostnadsutveckling genom årliga indexuppräkningar eller följt
verksamheternas utveckling. I underlag till samhällsbyggnadsnämndens beslut anges bland
annat att taxan inte har följt verksamhetens kostnadsutveckling och att planverksamheten
behöver ställa om i en digitaliseringsprocess med anledning av lagstadgade krav på digitala
detaljplaner från 1 januari 2022.
Timersättningen föreslås höjas från 900 kr till 1120 kr och därtill föreslås en årlig
indexuppräkning av timersättningen enligt PKV (Prisindex för kommunal verksamhet). Den
årliga indexjusteringen beslutas av samhällsbyggnadsnämnden. N-faktorn justeras från
nuvarande 1,15 till 1,20. N-faktorn utgör en del av de funktioner som används vid beräkning
av avgifterna och syftar till att anpassa avgiftsnivån till kommunspecifika förhållanden.
Avgiften för planbesked beräknas med nuvarande taxa enligt tre ärendekategorier. Till den
nya taxan beräknas avgift för planbesked enligt en funktion eller timdebitering. Tabell som
omfattar brandfarliga och explosiva varor tas bort ur föreslagen taxa eftersom hanteringen
har flyttats över till Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund. Ytterligare förslag till
ändringar redovisas i bilaga till ärendet och samtliga ändringar är rödmarkerade.
Under 2019 tog Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) fram ett nytt underlag för
beräkning av plan- och byggtaxa. Det underlag som har tagits fram av SKR utgår från en
annan typ av beräkningar än de som förekommer i kommunens befintliga taxa. Detta har
dock inte legat till grund för samhällsbyggnadsnämndens föreslagna taxa och revideringar.
Det anges i samhällsbyggnadsnämndens underlag att förvaltningen har för avsikt att ta fram
ett förslag till taxa som utgår från SKR:s nya underlag. Vidare anges att en så grundlig
förändring av hela beräkningsmodellen är tidskrävande samt att den nu föreslagna
revideringen är nödvändig för en plan- och bygglovsverksamhet i balans.

Utdragsbestyrkande

8

Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-09-02

KF § 67, forts
Arbetsutskottet har den 12 augusti 2020, § 102 behandlat ärendet och lämnat följande
förslag till beslut:
Reviderad taxa godkänns och börjar gälla den 1 januari 2021.
Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta om att höja taxans
timersättning med Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
Kommunstyrelsen har den 17 augusti 2020, § 105 behandlat ärendet.
Anförande
Anförande hålls av Boris Jernskiegg (SD) och Karl-Johan Karlsson (C).
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
1. Reviderad taxa godkänns och börjar gälla den 1 januari 2021.
2. Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta om att höja taxans
timersättning med Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Utdragsbestyrkande
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§ 68 2020.276 KS

Förslag till dagvattenstrategi
Ärendebeskrivning
Förslag till dagvattenstrategi godkändes av samhällsbyggnadsnämnden den 15 juni 2020 §
151 och överlämnades till kommunfullmäktige för fastställande.
En ny plan för hantering av dagvatten inom Alingsås kommun håller på att tas fram.
Dagvattenstrategin utgör den första delen av tre styrdokument i planen för hantering av
dagvatten. Del två och tre utgörs av riktlinjer och åtgärdsplan, dessa kommer preliminärt att
behandlas i samhällsbyggnadsnämnden i november 2020.
Dagvattenstrategin ska utgöra ett gemensamt styrande dokument för dagvattenhantering i
Alingsås kommun. Strategin riktar sig till politiker, tjänstemän, fastighetsägare, exploatörer
med flera och ska skapa förutsättningar för en långsiktig fungerande dagvattenhantering,
avseende rening av dagvatten, dagvattensystemets skick, reglering av flöden och
klimatanpassning, såväl som gestaltning i stadens miljö.
Dagvattenstrategin innefattar:
Mål för dagvatten.
Strategier för hantering av dagvattenfrågor.
Övergripande ansvarsfördelning för dagvattenfrågor.
Dagvattenstrategin ska även utgöra ett underlag och en grund för riktlinjer och åtgärdsplan
(del två och tre), vilka mer i detalj beskriver hantering av dagvattenfrågor.
Förslag till dagvattenstrategi har tagits fram av kretsloppsavdelningen genom dialog och
samarbete med tjänstemän från samhällsbyggnadskontoret, miljöskyddskontoret,
kommunledningskontoret och konsultstöd. Ärendet har också varit på remiss hos
räddningstjänsten i Alingsås.
Arbetsutskottet beslutade den 12 augusti 2020, § 103 att låta ärendet utgå.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 14 augusti 2020 lämnat följande yttrande:
Dagvattenstrategin presenterar de mål och strategier som kommer att användas för
kommunens framtida dagvattenhantering. Av dagvattenstrategin framgår också vilka krav
som ska ställas och en övergripande ansvarsfördelning. Dagvattenstrategin kommer också
att utgöra grunden för kommunens strategiska dagvattenarbete.

Utdragsbestyrkande
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KF § 68, forts
I dagvattenstrategin finns sex specifika dagvattenmål med fem till åtta olika strategier
kopplade till varje mål, för att dessa ska uppnås.

Dagvattenstrategin är den första av tre delar i Alingsås kommuns nya plan för hantering av
dagvatten och den enda som kommer att antas av kommunfullmäktige. De övriga delarna är
riktlinjer och åtgärdsplan, som kommer att antas av samhällsbyggnadsnämnden.

Dagvattenstrategin är ett vägledande dokument inom ett område där lagstiftningen är
komplicerad. Kraven i dagvattenstrategin ska uppfyllas så långt det går, men inga krav ska
ställas på enskilda utan att det finns lagligt stöd.

Det är samhällsbyggnadsnämnden som har huvudansvaret för genomförandet främst genom
del två ,riktlinjer, men också genom den tredje delen, åtgärdsplan, där tidsplanen för de
kommande åtgärderna ska upprättas. Dokumenten bör uppdateras varje mandatperiod och
kretsloppsavdelningen ansvarar för att initiera uppdateringsarbeten, nästa uppdatering är
tänkt att ske 2025.
Kommunstyrelsen har den 17 augusti 2020, § 106 behandlat ärendet.
Anförande
Anförande hålls av Anna Hansson (MP), Simon Waern (S), Thomas Pettersson (C) Boris
Jernskiegg (SD), Leif Hansson (S) och Eva-Lotta Pamp (M).
Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Hansson (MP), Simon Waern (S), Thomas Pettersson (C), Boris Jernskiegg (SD), Leif
Hansson (S) och Eva-Lotta Pamp (M) föreslår att kommunstyrelsens förslag till beslut bifalls.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Dagvattenstrategin fastställs.

Utdragsbestyrkande
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§ 69 2020.275 KS

Förslag till hyresavtal för serviceboende Kvarnbacken
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 16 juni 2020, § 42, att uppdra åt förvaltningen att
teckna avtal om start av projektering för nya servicebostäder vid Kvarnbackenskolan 2 samt
att godkänna ett hyreskontrakt om 20 år under förutsättningar att de preliminära ekonomiska
beräkningarna kan fastställas efter projekteringsfasen.
Hyresavtal med en löptid på över 10 år ska godkännas av kommunfullmäktige enligt beslut i
kommunfullmäktige den 23 april 2008, § 88.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 4 augusti 2020 lämnat följande yttrande:
Vård- och omsorgsförvaltningen framhåller i tjänsteskrivelsen som ligger till grund för beslut i
vård- och omsorgsnämnden den 16 juni 2020, § 42, att förvaltningen har behov av ytterligare
servicebostäder. Tillsammans med AB Alingsåshem har förvaltningen utrett möjligheten att
bebygga den obebyggda tomt som AB Alingsåshem äger på Lapplandsgatan. Efter
genomförd förstudie och bygglovsansökan har AB Alingsåshem meddelat att bygglov för 8
stycken servicebostäder har beviljats och även återkommit med en ekonomisk beräkning för
projektet.
Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillföra ärendet utan anser att vård- och
omsorgsnämnden ska ges rätt att ingå ett hyresavtal på upp till 20 år för serviceboende
Kvarnbacken.
Kommunstyrelsen har den 17 augusti 2020, § 107 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Vård- och omsorgsnämnden ges rätt att ingå ett hyresavtal på upp till 20 år för
serviceboende Kvarnbacken.

Utdragsbestyrkande
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§ 70 2020.358 KS

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om medborgardialog
gällande infrastruktursatsningar i Alingsås - Stefan Bedö (L)
Fråga
Två stora och övergripande infrastrukturfrågor har under ett antal år präglat diskussionerna
kring den framtida utvecklingen av kommunen i allmänhet och tätorten Alingsås i synnerhet.
Det är dels en utbyggnad av Västra Stambanan till fyrspår, dels den långsiktiga utformningen
av E20 genom Alingsås kommun.
Fullmäktige godkände för ett år sedan en avsiktsförklaring med Trafikverket som bland annat
avsåg att på kort och medellång sikt åtgärda brister avseende trafiksäkerhet och
framkomlighet på E20 på sträckan Sveaplan – Götaplan. En övergripande och långsiktig
hantering av frågan om E20 genom Alingsås kommun kvarstår dock.
Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste och samtidigt mest trafikerade
järnvägssträckor. Stambanan har stor betydelse som en länk mellan landets två största
städer och för godstrafiken till och från Norden största hamn, Göteborgs hamn. Samtidig
fyller stambanan en viktig funktion för den lokala och regionala persontrafiken. För att
tillgodose dagens och morgondagens behov av järnvägstransporter krävs en utbyggnad av
Västra stambanan.
Både Västra stambanan och E20 är i grunden ett statligt ansvar. Kommunen kan på olika
sätt påverka hur frågorna får sin lösning. Regeringen har nu uppdragit åt Trafikverket att ta
fram ett inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioderna
2022–2033 respektive 2022–2037. Trafikverket ska redovisa underlaget senast den 30
oktober 2020 och remissvar på detta ska lämnas senast den 29 januari 2021.
Mot bakgrund av detta är det angeläget för kommunfullmäktiges ledamöter att erhålla en
uppdatering av kommunens agerande och planering i dessa frågor. Min enkla fråga idag rör
dock medborgarnas direkta inflytande.
Av aktuella insändare i lokalpressen och inlägg i sociala medier är det tydligt att
infrastrukturfrågor engagerar kommunens invånare och då inte minst vad gäller den framtida
utformningen av Västra Stambanan och E20.
I kommunens budget för 2020–2022 slås fast att demokratin ska stärkas genom
medskapande medborgardialog. För att nå långsiktigt hållbara och stabila lösningar kring
Västra Stambanan och E20 fordras inte bara största möjliga enighet bland kommunens
partier, utan också en bred förankring hos kommunens invånare.
Jag vill därför fråga kommunstyrelsen ordförande om vi kan räkna med en
medskapande medborgardialog rörande de aktuella stora infrastrukturfrågor som berör
Alingsås kommun?
Anförande
Anförande hålls av Stefan Bedö (L) och Daniel Filipsson (M).

Utdragsbestyrkande
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Svar
Kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson (M) besvarar frågan muntligt vid
dagens sammanträde.

Utdragsbestyrkande
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§ 71 2020.319 KS

Motion om framtagande av en kommunal markstrategi - Simon Waern
(S), Anders Sandberg (S)
Ärendebeskrivning
Simon Waern (S) och Anders Sandberg (S) lämnar en motion om en kommunal
markstrategi.
I motionen framförs bland annat följande:
En kommunal markstrategi skulle fastställa vilka grundläggande principer och riktlinjer som
ska gälla för att långsiktigt säkerställa erforderlig mark för samhällets expansion och för att
skapa en tydlighet i förvaltningen av kommunens mark. Strategin skulle fungera som ett
underlag för att möjliggöra köp och byte av mark för stadens framtida tillväxt – på både kort
och lång sikt. Tidshorisonten för markstrategin bör vara minst 50 år.
Motionärerna föreslår följande:
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en markstrategi för Alingsås
kommun.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
KS

Utdragsbestyrkande
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§ 72 2020.320 KS

Motion om framtagande av en långsiktig plan för Nolhaga slott och park Pär-Göran Björkman (S), Simon Waern (S), Camilla Stensson (S)
Ärendebeskrivning
Pär-Göran Björkman (S), Simon Waern (S) och Camilla Stensson (S) lämnar en motion om
en långsiktig plan för Nolhaga slott och park.
I motionen framförs bland annat följande:
Den senaste planen för Nolhaga park fastställdes 2010 i form av en detaljplan med en
genomförandetid på 15 år. Denna utgick från äldre fördjupade översiktsplaner från 2008
respektive 1996. 2010 års detaljplan var resultatet av ett styrgruppsarbete som bedrevs
2008-2010. Syftet med planen var att långsiktigt skydda parkens värden, samordna dess
olika delar samt öka dess attraktionskraft genom att bygga vidare på dess befintliga
kvaliteter.
Flera av de byggnader som enligt planerna skulle fyllas med verksamhet – exempelvis
Fiskevillan – står idag tomma. Ett genomtänkt förverkligande av 2010 års detaljplan har alltså
inte skett och någon aktuell, långsiktig plan för parken finns inte. Vad gäller Nolhaga slott är
situationen liknande.
Motionärerna föreslår följande:
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med
samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och utbildningsnämnden ta fram en långsiktig plan
för Nolhaga slott och park.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
KS

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-09-02

§ 73 2020.331 KS

Motion om införande av funktionen invånarförslag - Anna Hansson (MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) lämnar en motion om införande av funktionen invånarförslag.
I motionen framförs bland annat följande:
Invånarna i Alingsås kan ha många goda idéer för hur kommunen kan utvecklas. För en väl
fungerande demokrati krävs engagerade invånare. Dialogen och samverkan mellan våra
invånare och oss förtroendevalda i den representativa demokratin behöver utvecklas.
I Kommunallagen regleras möjligheten till så kallade medborgarförslag. Kommunallagen
säger att det är kommunfullmäktige som ska hantera medborgarförslag, om kommunen har
valt att en sådan funktion ska finnas.
Ett flertal kommuner har i stället valt att ta fram en egen variant på förslagshantering. I denna
variant behandlas förslagen av berörd nämnd eller styrelse, när det anses lämpligt.
Motionären föreslår följande:
Alingsås kommun inför funktionen invånarförslag.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
KS

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-09-02

§ 74 2020.326 KS

Motion om en extern granskning av de generella effektiviseringskraven Martin Lindberg (V)
Ärendebeskrivning
Martin Lindberg (V) lämnar en motion med förslag om en extern granskning av de generella
effektiviseringskraven.
I motionen framförs bland annat följande:
Många kommuner använder sig av så kallade generella effektiviseringar som innebär att
förvaltningar åläggs sparkrav men utan att samtidigt sänka kraven, varken på verksamhetens
kvalitet eller omfattning. Denna metod används även i Alingsås kommun. Efter dessa år av
generella effektiviseringar är det hög tid att utvärdera konsekvenserna för kvaliteten,
brukarna och medarbetarna.
Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta:
-Att tillsätta en kommunövergripande extern utvärdering av de senaste årens generella
effektiviseringar, från val av metod och bedömd besparingspotential till uppföljning av
resultatet och utvärdering av konsekvenserna.
-Att utvärderingens resultat, på ett sätt som är lämpligt, ska ligga till grund för den
kommunala budgetprocessen.
Beslut

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

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-09-02

§ 75 2020.341 KS

Motion om språktest vid anställning till arbeten inom kommunen där
kommunikation är viktigt - Boris Jernskiegg (SD) m fl.
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD), Glenn Pettersson (SD) , Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson
(SD) och Otto Stryhn, (SD) lämnar en motion om språktest vid anställning i kommunen där
kommunikation är viktigt.
I motionen framförs land annat följande:
Att bli äldre och sjuklig innebär att man kan hamna i beroendeställning. Man kan bli
beroende av omvårdnad, av andra människors hjälp.
Det är inte bara inom vård och omsorg detta språkkrav är viktigt men det är inom denna
förvaltning vikten av förståelse är mest uppenbar. Kommunens förvaltningar måste
säkerhetsställa att man lever upp till det som krävs när det gäller kommunikation.
Motionärerna föreslår följande:
-Att språktest genomförs vid anställning till arbeten inom kommunen där kommunikation är
viktigt.
-Att brukarnas behov är det som styr.
-Att en analys görs för att säkerställa att personal och brukare förstår varandra.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
KS

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-09-02

§ 76 2020.347 KS

Motion gällande stationsområdet - Boris Jernskiegg (SD) m fl.
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD), Glenn Pettersson (SD) , Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson
(SD) och Otto Stryhn, (SD) lämnar en motion om åtgärder för ökad trygghet vid
stationsområdet.
I motionen framförs bland annat följande:
Mycket av den brottslighet vi ser i Alingsås har sin hemvist runt stationsområdet.
Det skall inte finnas hinder för att kunna utnyttja vår kollektivtrafik vare sig man har någon
funktionsnedsättning, är gammal eller går ensam. Alla skall ha den fri och rättigheten. Vid
ombyggnationer skall givetvis de handikappades situation beaktas. Det skall finnas belysning
som gör det lätt att se och det skall finnas kameror som identifierar dem som hänger i
området.
Motionärerna föreslår följande:
-En bred riskanalys görs över området.
-Stationsområdet görs säkrare genom bättre belysning.
-Stationsområdet säkerställer handikappades behov.
-Stationsområdet får övervakning med kameror.
-Det nya cykelgaraget får kameraövervakning.
-Ordningsvakter hyrs in vid behov.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
KS

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-09-02

§ 77 2020.348 KS

Motion gällande kameraövervakning av kommunens fastigheter - Boris
Jernskiegg (SD) m fl.
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD), Glenn Pettersson (SD) , Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson
(SD) och Otto Stryhn (SD) lämnar en motion om kameraövervakning av kommunens
fastigheter.
I motionen framförs bland annat följande:
Att ha kameror på byggnader som samhällets invånare äger gemensamt genom sin
kommun, kan vara avgörande för identifiering vid brott. Teknisk bevisning kan knyta ihop
säcken. Vittnen och andra iakttagelser likaså.
Motionärerna föreslår följande:
-Att en samlad säkerhetsanalys görs av kommunens samtliga fastigheter.
-Att kommunen ansöker om kameraövervakning på våra skolor, fritidshem,
idrottsanläggningar och kommunala fastigheter såsom Rådhus och kontor.
-Att kommunen sätter upp kameror efter givna tillstånd.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
KS

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-09-02

§ 78 2020.356 KS

Motion gällande omvärdering av LOV - Boris Jernskiegg (SD) m fl.
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD), Glenn Pettersson (SD) , Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson
(SD) och Otto Stryhn (SD) om omvärdering av beslutet att införa LOV.
I motionen framförs bland annat följande:
Många frågetecken finns om LOV kontra LOU och dess fördelar respektive nackdelar.
Det råder dock inga frågetecken kring att vi Sverigedemokrater har som mål att kunna
erbjuda invånarna valfrihet. Att kommunen tvingas till bättring i en konkurrenssituation är inte
någon nackdel för brukarna, tvärt om kan det ge ännu bättre vård än vad vi redan har.
Motionärerna föreslår följande:
-Att beslutet om att genomföra LOV inom särskilt boende i Alingsås omprövas av fullmäktige.
-Att LOU används som ett medel för ökad valfrihet och bredd inom särskilt boende i Alingsås.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
KS

Utdragsbestyrkande

22

Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-09-02

§ 79 2020.299 KS

Avsägelse av uppdrag som revisor i Kommunrevisionen - Ahmad Ali Al
Ahmad (L)
Ärendebeskrivning
Ahmad Ali Al Ahmad (L) har i skrivelse den 4 augusti 2020 avsagt sig sitt uppdrag som
revisor i kommunrevisionen.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.
Expedieras till
A. Al Ahmad, Kommunrevisionen, Klk-kansli, (Klk-lön via e-tjänst)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-09-02

§ 80 2020.300 KS

Avsägelse av uppdrag som revisor i Kommunrevisionen - Lars
Påfvelsson (C)
Ärendebeskrivning
Lars Påfvelsson (C) har i skrivelse den 4 augusti 2020 avsagt sig sitt uppdrag som revisor i
kommunrevisionen.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.
Expedieras till
L. Påfvelsson, Kommunrevisionen, Klk-kansli, (Klk-lön via e-tjänst)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-09-02

§ 81 2020.310 KS

Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och ungdomsnämnden Cecilia Nyström (KD)
Ärendebeskrivning
Cecilia Nyström (KD) har i skrivelse den 9 augusti 2020 avsagt sig sitt uppdrag som ersättare
i barn- och ungdomsnämnden.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Expedieras till
C. Nyström, BUN, Klk-kansli, (Klk-lön via e-tjänst)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-09-02

§ 82 2020.357 KS

Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och ungdomsnämnden Anders Juhlin (S)
Ärendebeskrivning
Anders Juhlin (S) har i skrivelse den 1 september 2020 avsagt sig sitt uppdrag som ersättare
i barn- och ungdomsnämnden.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Expedieras till
A. Juhlin, BUN, Klk-kansli, (Klk-lön via e-tjänst)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-09-02

§ 83 2020.316 KS

Avsägelse av uppdrag som ordförande i vård- och omsorgsnämnden Micaela Kronberg (M)
Ärendebeskrivning
Micaela Kronberg (M) har i skrivelse den 12 augusti 2020 avsagt sig sitt uppdrag som
ordförande i vård- och omsorgsnämnden.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.
Expedieras till
M. Kronberg, VON, Klk-kansli, (Klk-lön via e-tjänst)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-09-02

§ 84 2020.317 KS

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen - Micaela
Kronberg (M)
Ärendebeskrivning
Micaela Kronberg (M) har i skrivelse den 12 augusti 2020 avsagt sig sitt uppdrag som
ersättare i kommunstyrelsen.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.
Expedieras till
M. Kronberg, Klk-kansli, (Klk-lön via e-tjänst)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-09-02

§ 85 2020.346 KS

Avsägelse av uppdrag som ersättare i valberedningen - Micaela
Kronberg (M)
Ärendebeskrivning
Micaela Kronberg (M) har i skrivelse den 31 augusti 2020 avsagt sig sitt uppdrag som
ersättare i valberedningen.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Expedieras till
M. Kronberg, Klk-kansli, (Klk-lön via e-tjänst)

Utdragsbestyrkande

29

Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-09-02

§ 86 2020.321 KS

Avsägelse av uppdrag som representant i SAMLA - Micaela Kronberg (M)
Ärendebeskrivning
Micaela Kronberg (M) har i skrivelse den 12 augusti 2020 avsagt sig sitt uppdrag som
representant i politisk samrådsgrupp SAMLA.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.
Expedieras till
M. Kronberg, SAMLA, Klk-kansli, (Klk-lön via e-tjänst)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-09-02

§ 87 2020.339 KS

Avsägelse av uppdrag som ordförande i socialnämnden - Eva-Lotta
Pamp (M)
Ärendebeskrivning
Eva-Lotta Pamp (M) har i skrivelse den 25 augusti 2020 avsagt sig sitt uppdrag som
ordförande i socialnämnden.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Expedieras till
E-L. Pamp, SN, Klk-kansli, (Klk-lön via e-tjänst)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-09-02

§ 88 2020.334 KS

Val av ny ordförande i socialnämnden efter Eva-Lotta Pamp (M)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige utsåg den 21 november 2018, § 195 Eva-Lotta Pamp (M) till ledamot
och ordförande i socialnämnden för tiden fram till och med den 31 december 2022.

Eva-Lotta Pamp (M) har till kommunfullmäktige den 2 september 2020 lämnat in avsägelse
av sitt uppdrag som ledamot och ordförande i socialnämnden.

Valberedningen har att till kommunfullmäktige lämna förslag på ny ledamot och ny
ordförande i socialnämnden.
Valberedningen har den 2 september 2020, § 1 lämnat förslag till kommunfullmäktige att utse
Thorsten Larsson (M) till ny ledamot och tillika ordförande i socialnämnden.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
1. Thorsten Larsson (M) utses till ny ledamot i socialnämnden för tiden fram till och med den
31 december 2022.
2. Thorsten Larsson (M) utses till ordförande i socialnämnden för tiden fram till och med den
31 december 2022.
Expedieras till
T. Larsson, SN, Klk-kansli (Klk-lön via e-tjänst)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-09-02

§ 89 2020.333 KS

Val av ny ordförande i vård- och omsorgsnämnden efter Micaela
Kronberg (M)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige utsåg den 21 november 2018, § 195 Micaela Kronberg (Thor) till
ledamot och ordförande i vård- och omsorgsnämnden för tiden fram till och med den 31
december 2022.

Micaela Kronberg (M) har till kommunfullmäktige den 2 september 2020 lämnat in avsägelse
av uppdrag som ledamot och ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Valberedningen har att till kommunfullmäktige lämna förslag på ny ledamot och ny
ordförande i vård- och omsorgsnämnden.
Valberedningen har den 2 september 2020, § 2 lämnat förslag till kommunfullmäktige att utse
Eva-Lotta Pamp (M) till ny ledamot och tillika ordförande i vård- och omsorgsnämnden.
Förslag till beslut på sammanträdet
Kommunfullmäktiges beslut:
1. Eva-Lotta Pamp (M) utses till ny ledamot i vård- och omsorgsnämnden för tiden fram till
och med den 31 december 2022.
2. Eva-Lotta Pamp (M) utses till ordförande i vård- och omsorgsnämnden för tiden fram till
och med den 31 december 2022.
Expedieras till
E-L. Pamp, VON, Klk-kansli (Klk-lön via e-tjänst)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-09-02

§ 90 2020.301 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ny suppleant i Alingsås Energi Nät AB
efter Zlatibor Sinik (C), Simon Köhlin (C)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Simon Köhlin (C) utses till suppleant i Alingsås Energi Nät AB efter Zlatibor Sinik (C),
för tiden fram till och med årsstämma 2023.

Expedieras till
S. Köhlin, AENAB, Klk-kansli, (Klk-lön via e-tjänst)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-09-02

§ 91 2020.302 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ny suppleant i Alingsås Energi AB efter
Zlatibor Sinik (C), Simon Köhlin (C)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Simon Köhlin (C) utses till suppleant i Alingsås Energi AB efter Zlatibor Sinik (C),
för tiden fram till och med årsstämma 2023.

Expedieras till
S. Köhlin, AEAB, Klk-kansli, (Klk-lön via e-tjänst)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-09-02

§ 92 2020.173 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ny ledamot i barn- och
ungdomsnämnden efter Laila Freiholtz (S), Anders Juhlin (S)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Anders Juhlin (S) utses till ledamot i barn- och ungdomsnämnden efter Laila Freiholtz (S),
för tiden fram till och med den 31 december 2022.

Expedieras till
A. Juhlin, BUN, Klk-kansli, (Klk-lön via e-tjänst)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-09-02

§ 93 2020.359 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ersättare i barn- och ungdomsnämnden
efter Anders Juhlin (S), Alexander Wikhall (S)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Alexander Wikhall (S) utses till ersättare i barn- och ungdomsnämnden efter Anders Juhlin
(S), för tiden fram till och med den 31 december 2022.

Expedieras till
A.Wikhall, BUN, Klk-kansli, (Klk-lön via e-tjänst)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-09-02

§ 94 2020.342 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ersättare i kommunstyrelsen efter
Micaela Kronberg (M), Thorsten Larsson (M)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Thorsten Larsson (M) utses till ersättare i kommunstyrelsen efter Micaela Kronberg (M),
för tiden fram till och med den 31 december 2022.

Expedieras till
T. Larsson, Klk-kansli, (Klk-lön via e-tjänst)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-09-02

§ 95 2020.343 KS

Kommunalt kompletteringsval - Representant till Politisk samrådsgrupp
SAMLA efter Micalea Kronberg (M), Eva-Lotta Pamp (M)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Eva-Lotta Pamp (M) utses till representant i Politisk samrådsgrupp SAMLA efter Micaela
Kronberg (M), för tiden fram till och med den 31 december 2022.

Expedieras till
E-L. Pamp, SAMLA, Klk-kansli, (Klk-lön via e-tjänst)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-09-02

§ 96 2020.350 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ny ersättare i barn- och
ungdomsnämnden efter Cecilia Nyström (KD), Bertil Ynghammar (KD)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Bertil Ynghammar (KD) utses till ersättare i barn- och ungdomsnämnden efter Cecilia
Nyström (KD, för tiden fram till och med den 31 december 2022.

Expedieras till
B. Ynghammar, BUN, Klk-kansli, (Klk-lön via e-tjänst)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-09-02

§ 97 2020.303 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ny revisor i kommunrevisionen efter
Ahmad Ali Al Ahmad (L), Britt-Inger Andersson (L)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Britt-Inger Andersson (L) utses till revisor i kommunrevisionen efter Ahmad Ali Al Ahmad (L),
för tiden fram till och med den 31 december 2022.

Expedieras till
B-I. Andersson, Kommunrev, Klk-kansli, (Klk-lön via e-tjänst)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-09-02

§ 98 2020.304 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ny revisor i kommunrevisionen efter
Lars Påfvelsson (C), Thor Björn Karlsson (C)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Thor Björn Karlsson (C) utses till revisor i kommunrevisionen efter Lars Påfvelsson (C),
för tiden fram till och med den 31 december 2022.

Expedieras till
T B. Karlsson, Kommunrev, Klk-kansli, (Klk-lön via e-tjänst)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-09-02

§ 99

Meddelanden
Beslutsunderlag
 §179 SBN Ändring av detaljplan 130 för Alingsås, Bostäder vid Tallbackegatan 12,
antagen.
 Meddelande från länsstyrelsen ny ledamot i kommunfullmäktige efter Micaela
Kronberg (M), Daniel Ringström (M) samt ny ersättare Björn Dahlin (M)

Utdragsbestyrkande

