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§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25
§ 26
§ 27
§ 28
§ 29
§ 30
§ 31
§ 32
§ 33
§ 34
§ 35
§ 36
§ 37
§ 38
§ 39
§ 40
§ 41
§ 42

Information och överläggningar
Revisionsberättelse 2020 för Alingsås kommun
Revisionsberättelse 2020 för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
Årsredovisning 2020 för Alingsås kommun
Taxor och avgifter för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund 2021
Beslut om att inte införa valfrihetssystem (LOV) i särskilt boende för äldre
Åläggande av gångbanerenhållning
Revidering av Livsmedelsprogrammet
Svar på motion om en ren och prydlig kommun - Pär-Göran Björkman (S),
Björn Wallin Salthammer (S) och Anita Hedén Unosson (S)
Svar på motion om minskad plastanvändning i kommunen - Camilla
Stensson (S), Anita Hedén Unosson (S) och Simon Waern (S)
Lånetak för Alingsås kommun
Sammanslagning av samhällsbyggnadskontoret och miljöskyddskontoret
Revidering av reglementen för samhällsbyggnadsnämnden och
miljöskyddsnämnden
Framtidens överförmyndare - utredning av förutsättningar för att inleda
samverkan mellan överförmyndarverksamheten i Alingsås och Lerums
kommuner
Komplettering till ägardirektiv för fastighetskoncernen
Motion om plan för fler kommunala naturreservat - Camilla Stensson (S), Leif
Hansson (S), Birgit Börjesson (S) och Simon Waern (S)
Avsägelse av uppdrag som ledamot i barn- och ungdomsnämnden - Henrik
Öhrvall (C)
Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och ungdomsnämnden - Hugo
Peterson (C)
Avsägelse av uppdrag som ledamot i barn- och ungdomsnämnden - Anders
Wengholm (S)
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kultur- och utbildningsnämnden - Maria
Åkebrand (KD)
Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen - Jan Gustafsson
(V)
Avsägelse av uppdrag som ersättare i miljöskyddsnämnden - Thomas Thim
(M)
Avsägelse av uppdrag som ersättare i miljöskyddsnämnden - Margareta
Gustafsson (S)
Avsägelse av uppdrag som ledamot i valberedningen - Jonathan Bessou (M)
Avsägelse av uppdrag som ersättare i valberedningen - Linda Espeving (M)
Avsägelse av uppdrag som suppleant i AB Alingsås Rådhus - Pär-Göran
Björkman (S)
Avsägelse av uppdrag som ledamot i AB Alingsås Rådhus - Björn Wallin
Salthammer (S)
Avsägelse av uppdrag som ersättare i Alingsås Energi AB - Bengt
Sernestrand (L)
Avsägelse av uppdrag som ledamot i Alingsås Energi Nät AB - Jesper
Lindahl (L)
Avsägelse av uppdrag som ledamot i Alingsås Energi AB - Jesper Lindahl (L)
Utdragsbestyrkande
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§ 43
§ 44
§ 45
§ 46
§ 47
§ 48
§ 49
§ 50
§ 51
§ 52
§ 53
§ 54
§ 55
§ 56
§ 57
§ 58
§ 59
§ 60
§ 61
§ 62

Avsägelse av uppdrag som gode man för fastighetsförrättningar 2019-2022,
jord och skogsbruksfrågor - Jonathan Bessou (M)
Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och ungdomsnämnden - Luzaan
Eisa (S)
Kommunalt kompletteringsval - Ny ledamot i barn- och ungdomsnämnden
efter Henrik Öhrwall (C), Hugo Peterson (C)
Kommunalt kompletteringsval - Ny ersättare i barn- och ungdomsnämnden
efter Hugo Peterson (C), Sandra Larsson Sandman (C)
Kommunalt kompletteringsval - Ny ledamot i barn- och ungdomsnämnden
efter Anders Wengholm (S), Luzaan Eisa (S)
Kommunalt kompletteringsval - Ny ersättare i barn- och ungdomsnämnden
efter Luzaan Eisa (S), Thomas Ludvigsson (S)
Kommunalt kompletteringsval - Ny ersättare i kommunstyrelsen efter Jan
Gustafsson (V), Maria Adrell (V)
Kommunalt kompletteringsval - Ny ledamot i miljöskyddsnämnden efter Eva
Helgesson (S), Margareta Gustafsson (S)
Kommunalt kompletteringsval - Ny ledamot i miljöskyddsnämnden efter
Thomas Thim (M), Anton Nilsson (M)
Kommunalt kompletteringsval - Ny ersättare i miljöskyddsnämnden efter
Margareta Gustafsson (S), Rasmus Eurenius (S)
Kommunalt kompletteringsval - Ny ledamot i valberedningen efter Jonathan
Bessou (M), Linda Espeving (M)
Kommunalt kompletteringsval - Ny ersättare i valnämnden efter Elver
Jonsson (L), Mikael Lindgren (L)
Kommunalt kompletteringsval - Ny gode man för
fastighetsbildningsförrättningar 2019-2022, jord- och skogsbruksfrågor efter
Jonathan Bessou, (M) Ove Ödestad (M)
Kommunalt kompletteringsval - Ny ledamot i AB Alingsås Rådhus efter Björn
Wallin Salthammer (S), Pär-Göran Björkman (S) för tiden fram till och med
årsstämma 2023
Kommunalt kompletteringsval - Ny suppleant i AB Alingsås Rådhus efter PärGöran Björkman (S), Camilla Stensson (S) för tiden fram till och med
årsstämma 2023
Kommunalt kompletteringsval - Ny ledamot i Alingsås Energi Nät AB efter
Jesper Lindahl (L), Bengt Sernestrand (L) för tiden fram till och med
årsstämma 2023
Kommunalt kompletteringsval - Ny suppleant i Alingsås Energi Nät AB efter
Bengt Sernestrand (L), Finn Björklund (L) för tiden fram till och med
årsstämma 2023
Kommunalt kompletteringsval - Ny ledamot i Alingsås Energi AB efter Jesper
Lindahl (L), Bengt Sernestrand (L) för tiden fram till och med årsstämma
2023
Kommunalt kompletteringsval - Ny suppleant i Alingsås Energi AB efter
Bengt Sernestrand (L), Finn Björklund (L) för tiden fram till och med
årsstämma 2023
Meddelanden

Utdragsbestyrkande
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§ 13

Information och överläggningar

A/ Årsredovisning 2020 för Alingsås kommun
B/ Revisionsberättelse 2020 för Alingsås kommun
C/ Revisionsberättelse 2020 för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
D/ Svar på elektroniskt inkomna frågor från allmänheten gällande
Årsredovisning 2020 för Alingsås kommun - inga frågor inkomna

Utdragsbestyrkande
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§ 14 2021.119 KS

Revisionsberättelse 2020 för Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Revisorerna har den 22 mars 2021 lämnat revisionsberättelse för år 2020 och tillstyrker att
ansvarsfrihet beviljas för styrelsen, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i
dessa organ. Revisorerna tillstyrker också att kommunens årsredovisning för 2020
godkänns.
Revisorernas bedömning är att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande med undantag
för att kommunen redovisar 772,2 mnkr som avsättning till pensioner i balansräkningen. I och
med denna avsättning bedömer revisorerna att kommunen inte följer Lag (2018:597) om
kommunal bokföring och redovisning, som anger att denna pensionsskuld istället skall
redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Att kommunen inte redovisar
denna pensionsskuld som ansvarsförbindelse innebär även att årets resultat är 14,8 mnkr
högre redovisat än om lagen efterlevts. Den felaktiga redovisningen är av betydande storlek
och revisorernas bedömning är därför att räkenskaperna inte ger en rättvisande bild.
Revisorernas bedömning är att styrelse och nämnders interna kontroll bedöms i huvudsak ha
varit tillräcklig och att resultatet enligt årsredovisningen i huvudsak är förenligt med de av
fullmäktige uppställda finansiella målen.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Styrelsen och de övriga nämnderna och de förtroendevalda i dessa organ beviljas
ansvarsfrihet för 2020.

Anteckning
Det antecknas att endast de ledamöter vilka jämlikt 5 kap 48 § kommunallagen är att anse
som berättigade att delta i handläggningen av ärende om ansvarsfrihet deltar i respektive
beslutspunkt om ansvarsfrihet.

Utdragsbestyrkande
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§ 15 2021.120 KS

Revisionsberättelse 2020 för Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund
Ärendebeskrivning
Revisorerna har den 15 mars 2021 lämnat revisionsberättelse för år 2020 och tillstyrker att
ansvarsfrihet beviljas för förbundsdirektionen och enskilda ledamöter i den samma.
Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt. De gör bedömningen att räkenskaperna i allt väsentligt är
rättvisande och att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. Ytterligare bedömningar är
att resultatet för några av målen inte är förenligt med vad direktionen bestämt.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Anteckning
Det antecknas att endast de ledamöter vilka jämlikt 5 kap 48 § kommunallagen är att anse
som berättigade att delta i handläggningen av ärende om ansvarsfrihet deltar i respektive
beslutspunkt om ansvarsfrihet.

Utdragsbestyrkande
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§ 16 2021.006 KS

Årsredovisning 2020 för Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Årsredovisningen är kommunstyrelsens samlade rapport och analys av verksamhet, ekonomi
och personal till kommunfullmäktige för det gångna året. I Årsredovisningen analyseras de
prioriterade målen med tillhörande indikatorer utifrån nämndernas och bolagens redovisade
resultat.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 2 mars 2021 lämnat följande yttrande:
Beskrivningarna av arbetet under året och nämndernas uppföljning av varje mål är viktiga
underlag för analysen men finns inte med i själva årsredovisningen. Underlagen från
nämnderna finns istället samlade i ett separat beslutsunderlag till årsredovisningen.
Enligt kommunallagen ska kommuner ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.
Kommunen beslutar om finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för god
ekonomisk hushållning. Målen som är beslutade för år 2020 anges i budget för Alingsås
kommun 2020–2022.
God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv:
Kommunfullmäktige har för 2020 beslutat om fem stycken mål för god ekonomisk hushållning
ur ett finansiellt perspektiv. Samtliga mål stäms av i samband med årsbokslut 2020 och
samtliga uppnås. Den samlade bedömningen är att god ekonomisk hushållning ur ett
finansiellt perspektiv föreligger. Årets resultat stärks dock av poster av engångskaraktär som
reavinster från tomtförsäljningar, statligt stöd till följd av covid-19 i form av engångskaraktär
samt orealiserade vinster i värdepapper.
Årets resultat för Alingsås kommun uppgår till 162,8 mnkr, vilket motsvarar 6,4 procent som
andel av skatte- och bidragsintäkter. Balanskravsresultatet uppgår till 150,1 mnkr. Årets
resultat för Alingsås kommunkoncern uppgår till 230,5 mnkr.
God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv
De verksamhetsmässiga målen för god ekonomisk hushållning tar sikte på kommunens
förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.
Kommunfullmäktige har i budget 2020–2022 pekat ut fem mål med sju tillhörande
uppföljningsnyckeltal som verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. För 2020 bedöms
att två av fem mål uppfylls. Däremot är fyra av de sju nyckeltalen uppfyllda. Trots detta
bedöms verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning inte vara uppfyllda, utifrån en
strikt tolkning av de premisser som upprättats.

Utdragsbestyrkande
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KF § 16, forts
Samlad bedömning om god ekonomisk hushållning
För att en kommun ska bedömas ha god ekonomisk hushållning behöver det göras en
samlad bedömning över de finansiella målen och verksamhetsmålen för god ekonomisk
hushållning. Alingsås kommun uppnår samtliga de finansiella målen för år 2020 men ligger
under målvärdena för ett par av verksamhetsmålen. Med tanke på att Alingsås med väldigt
liten marginal ligger under målvärdet, som är riksgenomsnittet, för andelen vuxna som inte
återkommer i försörjningsstöd samt andel nöjda brukare inom LSS görs den samlade
bedömningen att Alingsås har god ekonomisk hushållning ur ett helhetsperspektiv.
Personalredovisning
Den totala sjukfrånvaron uppgår till 9,0 procent under 2020, vilket är en ökning om två
procentenheter mot föregående år (7,0 procent). Sjukfrånvaron är fortsatt högre bland
kvinnor och medarbetare över 50 år. Den största ökningen återfinns hos barn- och
ungdomsnämnden, socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. Dessutom indikeras
en direkt påverkan på sjukfrånvaron med anledning av covid-19.
Kommunstyrelsen har den 8 mars 2021, § 21 behandlat ärendet.
Anförande
Anförande hålls av Daniel Filipsson (M), Anna Hansson (MP), Eva-Lotta Pamp (M), Jens
Christian Berlin (L), Martin Lindberg (M), Karl-Johan Karlsson (C), Simon Waern (S), Boris
Jernskiegg (SD), Lady France Mulumba (KD) och Thorsten Larsson (M).
Förslag till beslut på sammanträdet
Daniel Filipsson (M), Eva-Lotta Pamp (M), Jens Christian Berlin (L), Martin Lindberg (V),
Karl-Johan Karlsson (C), Boris Jernskiegg (SD), Lady France Mulumba (KD) och Thorsten
Larsson (M) föreslår att kommunstyrelsens förslag till beslut bifalls.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Årsredovisning 2020 för Alingsås kommun godkänns.

Utdragsbestyrkande

10

Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-03-31

§ 17 2020.553 KS

Taxor och avgifter för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
2021
Ärendebeskrivning
Direktionen för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund beslutade den 27 november
2020, § 21, att föreslå kommunfullmäktige i respektive medlemskommun att anta Taxor och
avgifter 2021 för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund. Därtill beslutades även att
direktionen för varje kalenderår (avgiftsår) får besluta om att höja avgiftsbeloppen (fasta
avgifter och timavgifter) med Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 7 december 2020 lämnat följande yttrande:
För 2021 har räddningstjänstförbundet reviderat sina taxor och avgifter. Inom ramen för
revideringen har en översyn av timavgifter och fasta avgifter gjorts och anpassat dessa till
verksamheten. Inför 2021 har även avgiftsbeloppen räknats upp med Prisindex för
kommunal verksamhet (PKV). Förslaget innebär att direktionen framöver får besluta om
årliga avgiftsjusteringar enligt PKV.
Kommunstyrelsen har den 8 februari 2021, § 3 behandlat ärendet och lämnat följande förslag
till kommunfullmäktige för beslut:
1. Taxor och avgifter 2021 för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund godkänns.
2. Direktionen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta om att höja avgiftsbeloppen
(fasta avgifter och timavgifter) med Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
Anförande
Anförande hålls av Boris Jernskiegg (SD), Daniel Filipsson (M), Pär-Göran Björkman (S),
Anna Hansson (MP) och Stina Karlsson (V).

Utdragsbestyrkande
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KF § 17, forts
Förslag till beslut på sammanträdet
Boris Jernskiegg (SD) föreslår att ärendet återremitteras med följande motivering:
Sverigedemokraterna yrkar på återremiss på ”taxor och avgifter för Alingsås och Vårgårda
räddningstjänstförbund”
Detta yrkande gör vi då vi anser att punkten ”Avgift för tillstånd enligt Lag (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor (LBE) med underrubrik Explosiv vara skall ändras.
Vi anser att fyrverkeriförsäljning skall lyftas ur punkten ”mindre hantering” och få en egen
rubrik där taxan höjs rejält. Vi anser dessutom att räddningstjänsten skall göra omfattande
undersökningar av försäljningsställen och ofta återkommande besök för att säkerställa att
alla regler efterföljs.
Daniel Filipsson (M) och Pär-Göran Björkman (S) föreslår att kommunstyrelsens förslag
bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att
kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
1. Taxor och avgifter 2021 för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund godkänns.
2. Direktionen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta om att höja avgiftsbeloppen
(fasta avgifter och timavgifter) med Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Utdragsbestyrkande
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§ 18 2019.757 KS

Beslut om att inte införa 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 4 september 2019, § 132, att ge nämnderna i uppdrag att
utreda inom vilka verksamheter som ökad valfrihet kan införas. Den 18 november 2019, §
97, beslutade vård- och omsorgsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att besluta om
införande av valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende för äldre.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 januari 2020, § 2, att vård- och omsorgsnämnden
skulle införa LOV inom särskilt boende för äldre från och med den 1 januari 2022.
Den 26 oktober 2020, § 72, beslutade vård- och omsorgsnämnden att inte införa LOV inom
särskilt boende för äldre, då det nu saknas en politisk majoritet för beslutet.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 29 december 2020 lämnat följande yttrande:
Politisk majoritet saknas för att införa valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende för äldre.
Det är kommunfullmäktige som har mandat att upphäva egna beslut. Ärendet om att införa
valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende för äldre från och med 1 januari 2022 bereds
därför igen med nytt förslag till beslut om att upphäva tidigare beslut den 29 januari 2020, §2.
Kommunstyrelsen har den 8 februari 2021, § 4 behandlat ärendet och lämnat följande förslag
till kommunfullmäktige för beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslutet den 29 januari 2020, § 2, om att införa
valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende för äldre.
Anförande
Anförande hålls av Boris Jernskiegg (SD), Simon Waern (S), Lady France Mulumba (KD,
Eva-Lotta Pamp (M), Jens Christian Berlin (L), Birgit Börjesson (S), Karl-Johan Karlsson (C),
Stina Karlsson (V) och Lars-Olof Jaeger (SD).
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KF § 18, forts
Förslag till beslut på sammanträdet
Boris Jernskiegg (SD) föreslår, med följande motivering, att ärendet återremitteras:
Sverigedemokraterna yrkar att frågan om omprövning av LOV återremitteras så att frågan
behandlas så som den bör behandlas. Alltså som svar på motionen om omprövning av LOV
som Sverigedemokraterna skrivit.
Grunden till dagens ärende är den motion Sverigedemokraterna lämnade in 2020-08-22 och
bör därför vara beredningsgrunden för dagens ärende. Vi vill att man bereder frågan så som
den skall beredas med utgångspunkt från motionen. Att klubba ett tjänstemannaförslag för
att sedan anse att motionen ”skall anses besvarad” är respektlöst mot vårt parti.
Att åsidosätta ett partis motion på detta sätt är inte klädsamt av Alingsås kommun.
Simon Waern (S)och Birgit Börjesson (S) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att
kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till
beslut.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslutet den 29 januari 2020, § 2, om att införa
valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende för äldre.
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Anteckning
Lady France Mulumba (KD), Ann-Lie Tulokas Olsson (KD), Urban Eklund (KD) och Björn
Källhult (KD) lämnar följande protokollsanteckning:
Vi i kristdemokraterna anser att LOV ger en bra ökad valmöjlighet för de äldre och deras
anhöriga. Nu finns förslag att inom förvaltningen internt pröva med utökade valmöjligheter för
de äldre. För att ge förvaltning arbetsro med detta arbete godkänner vi att LOV-uppdraget
dras tillbaka. Frågan om LOV kommer att väckas på nytt om valmöjligheterna inte motsvarar
förväntningarna.
Jens Christian Berlin (L), Stefan Bedö (L), Anita Brodén (L), Kristina Grapenholm (L), Jan
Kesker (L) och Marie Mjörnvik (L) lämnar följande protokollsanteckning:
Liberalerna har tidigare stått bakom förslaget om LOV inom äldreboenden och fått stöd för ett
införande med syftet att ge ökade valmöjlighet för de äldre och deras anhöriga. Vi
konstaterar att det numera saknas parlamentariskt stöd för ett genomförande av detta beslut.
Samtidigt finns förslag om utökade valmöjligheter inom kommunens egen ram, vilket vi ser
som positivt. Liberalerna kommer att fortsätta att sätta kommuninvånarnas valfrihet högt,
såväl inom äldrevården, som inom kommunens verksamhet i stort.
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§ 19 2021.021 KS

Åläggande av gångbanerenhållning
Ärendebeskrivning
Det åligger fastighetsinnehavare inom område med detaljplan, där kommunen är huvudman
för allmänna platser, att utföra renhållnings- och snöröjningsåtgärder samt liknande åtgärder
utanför fastigheten som behövs för gångtrafik.
Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut den 19 oktober 2020, § 209, angett att det är ett
bekymmer när de åtaganden och utföranden som åligger fastighetsinnehavaren inte följs.
Nämnden beslutade att följa det av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) framtagna
cirkulär 18:16 och därtill införa ett vite om 15 000 kr om en fastighetsägare inte utför sina
åtaganden.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 1 februari 2021 lämnat följande yttrande:
I samhällsbyggnadsnämndens beslut den 19 oktober 2020, § 209, anges att de problem som
uppstår då fastighetsägare inte tar ansvar för de åtaganden som gäller för
gångbanerenhållning är svårhanterliga för kommunen. Därtill anges att de nu tillgängliga
åtgärder som kommunen kan vidta är upprättande av tillsynsärenden, alternativt att
kommunen åtgärdar problemen genom att exempelvis klippa de buskar som växer ut mot
kommunala ytor. Den förstnämnda åtgärden är tidskrävande och det andra alternativet som
syftar till att minska påverkan på framkomlighet och trafiksäkerhet medför ingen ekonomisk
kompensation för utfört arbete.
Enligt 12 § i lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
får kommunen besluta om de förelägganden och förbud i ett enskilt fall för att denna lag eller
föreskrifter meddelande med stöd av lagen ska efterlevas. Sådant föreläggande eller förbud
kan förenas med vite. Kommunfullmäktige behöver besluta om införandet av vite om 15 000
kr. Som underlag till förslaget används SKR:s cirkulär 18:16. Bilagor till cirkuläret i form av
underlag och kommentarer bifogas till ärendet.
Kommunledningskontoret har vid avstämning med samhällsbyggnadskontoret informerats
om att den administration som följer med förslaget kan hanteras med befintliga resurser.
Vidare har kommunledningskontoret informerats om den process som följer då
fastighetsägare inte utför sina åtaganden. Då brister observeras informeras fastighetsägaren
som ska vidta åtgärder inom en given tidsfrist. Efter angiven tidsfrist stäms eventuella
åtgärder av och därefter följer ett vite om åtgärder ej vidtagits. Därtill har
samhällsbyggnadskontoret möjlighet att själva åtgärda kvarstående brister.
Kommunledningskontoret förtydligar att samhällsbyggnadsnämnden måste ansöka hos
domstol om att vitet ska verkställas.
Kommunstyrelsen har den 8 februari 2021, § 15 behandlat ärendet.

Utdragsbestyrkande

16

Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-03-31

KF § 19, forts
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om införande av vite om 15 000 kr då en
fastighetsägare inte utför sina åtaganden godkänns
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§ 20 2018.731 KS

Revidering av Livsmedelsprogrammet
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 10 juni 2015 § 88 Livsmedelsprogram för Alingsås kommun.
Livsmedelsprogrammets funktion är att ange inriktning för de kvalitetskrav som kommunen
skall ställa på de livsmedel som används i de olika verksamheterna.
Ärendet avser revidering av antaget livsmedelsprogram utifrån nuvarande riktlinjer. Barn- och
ungdomsförvaltningen fick i samband med att livsmedelsprogrammet antogs i uppdrag att
inför revidering av livsmedelsprogram se över reglering av livsmedelstillsatser.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 24 november 2020 lämnat följande yttrande:
Förslag till reviderat livsmedelsprogram för Alingsås kommun är framtaget av kommunens
kostenhet vid barn- och ungdomsförvaltningen. Under arbetets gång har processen och
förslag till avgränsningar stämts av med respektive förvaltning och kommunledningskontoret.
Livsmedelsprogrammets funktion är att ange inriktning för de kvalitetskrav som kommunen
kommer att ställa på de livsmedel som används i de olika verksamheterna. Programmet skall
utgöra ett underlag för att kommunens nämnder och bolag i upphandlingar av måltider och
livsmedel, samt vid avrop, skall kunna ställa rätt kvalitetskrav utifrån tillgängliga ekonomiska
resurser och förhållanden i övrigt.
Programmet innehåller följande delar: Mål och syfte, Avgränsningar, Inriktning för olika
livsmedelsgrupper, Inriktning för etiska livsmedel, Inriktning för tillsatser,
Upphandlingsmyndighetens kriterier, Uppföljning och kontroll och Revidering av program. En
översyn har gjorts av reglering av livsmedelstillsatser som innebär att de tillsatser som
används är godkända av livsmedelsverket.
Frågor av ren upphandlingskaraktär ingår inte i Livsmedelsprogrammet utan hanteras inom
kommunens riktlinjer för upphandling. Hantering och redovisning av livsmedelstillsatser
kommer att kravställas vid ny kostupphandling.
Programmet har även uppdaterats utifrån nuvarande lagstiftning och livsmedelsstrategi för
Sverige. Riksdagen godkände i juni 2017 regeringens förslag om mål för en svensk
livsmedelsstrategi för tiden fram till 2030. Livsmedelsstrategins syfte är att uppnå en
långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja. Avsikten är att
livsmedelsproduktionen ska öka, miljömålen ska nås och strategin ska bidra till en hållbar
utveckling i hela landet.
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KF § 20, forts
Enligt Livsmedelsstrategi för Sverige är målsättningen att andelen ekologiska livsmedel ska
uppgå till 60 % 2030. Idag uppgår andelen ekologiska livsmedel till 20 % för kommunen som
helhet. I det reviderade livsmedelsprogrammet framgår att närproducerade och ekologiska
livsmedel ska öka vilket behöver kravställas i upphandlingen. I det kommande arbetet är det
viktigt att hitta nya former för att utöka andelen närproducerat och ekologiska livsmedel, samt
att utveckla menyerna utifrån såväl livsmedelsprogrammets inriktning som brukarnas
önskemål. En ytterligare parameter i menyarbetet är livsmedelsverkets rekommendationer
om att minska köttmängd dvs rött kött och charkprodukter och istället servera mer vegetarisk
kost, ägg, fisk och fågel. Genom menyarbetet kan val av livsmedel som ökar andelen
närodlade och ekologiska livsmedel göras i relation till att öka andelen vegetarisk kost.
Utifrån nuvarande entreprenör och nuvarande avtal beräknas 1 %-enhets ökning av
ekologiska livsmedel motsvara en årlig kostnadsökning på 480 000 kronor vilket innebär 4,8
miljoner kronor per år från 2030. Genom en årlig ökning på 1 %-enhet uppnår kommunen 30
% ekologiskt 2030. I kommande kostupphandling behöver ökning av närproducerade
livsmedel viktas mot ökning av ekologiska livsmedel och därmed kravställas tydligare än i
nuvarande avtal. Krav om att redovisa hur andelen närproducerat och ekologiskt ska öka
under avtalsperioden behöver ställas på entreprenören.
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Kommunstyrelsen har den 8 mars 2021, § 26 behandlat ärendet och lämnat följande förslag
till kommunfullmäktige för beslut:
Livsmedelsprogram för Alingsås kommun antas med följande ändringar:
Avsnitt 1, stycke 4 får följande lydelse:
Alingsås kommun strävar efter en god hälsa och minskad klimatpåverkan via:
-minska konsumtion av kött, framförallt rött kött och chark
-vidta åtgärder som minskar matsvinn
Följande tillägg görs under 4.1.3 (Nöt): Operativa ingrepp ska ske med bedövning.
En sista mening under 4.1 läggs till:
Kommunen bör arbeta mot servering av mer lokalproducerat viltkött i verksamheterna, i likhet
med det pilotprojekt som genomfördes i äldreomsorgen under 2020.
En sista mening under 4.6 läggs till:
Fiberrik fullkornskost bör väljas i första hand, till exempel gällande pasta, ris och bröd.
Avsnitt 5, stycke 1 (s. 8) får följande lydelse:
Mål: Att öka inköp av närproducerade livsmedel, enligt följande prioritetsordning:
1. Producerat inom Alingsås kommun.
2. Producerat inom radie av 15 mil från Alingsås inom Sveriges gränser.
3. Producerat inom Sverige.
Avsnitt 6 (s. 8) får följande lydelse:
Vid inköp av ekologiska livsmedel skall basprodukterna stå i fokus. Med basprodukter avses
livsmedel som används dagligen och i stora volymer. Vid inköp bör även de mest besprutade
konventionella livsmedlen ersättas med ekologiska alternativ.
Följande skrivning läggs till i Livsmedelsprogrammet:
Produkter eller måltider till specialkost eller konsistensanpassad kost ska erbjudas vid behov
och kunna beställas av medicinska, religiösa eller etiska skäl. Vid specifikt önskemål om
religiöst slaktad råvara erbjuds vegetarisk kost eller annat alternativ.
Anförande
Anförande hålls av Karl-Johan Karlsson (C), Anna Hansson (MP), Anton César (S), Susanna
Nerell (C), Martin Lindberg (V), Jens Christian Berlin (L), Boris Jernskiegg (SD) och Anita
Brodén (L).
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Förslag till beslut på sammanträdet

Karl-Johan Karlsson (C), Anton César (S), Susanna Nerell (C) och Martin Lindberg (V)
föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls.
Anna Hansson (MP) föreslår att följande tillägg görs för samtliga djurslag för bedövning vid
slakt:
Krav att koldioxid/kvävning inte ska användas som bedövningsmetod.
Anna Hansson (MP) föreslår följande ändringar och tillägg:4.1.3 (Nöt) Även tjurar och kalvar
ska ha tillgång till bete/utevistelse. (Tillägg)
4.1.6 (Kyckling) Djuret får gå fritt inomhus med max 6 individer per kvadratmeter. Det ska
alltid finnas tillgång till sandbad för att hålla fjäderdräkten ren och det ska också finnas
dagsljusinsläpp i hela stallet och alla fåglar ska få minst åtta timmar nattvila, utan artificiellt
ljus. (Tillägg)
4.3.1 (Ägg/hönor) Djuret får gå fritt inomhus med max 6 individer per kvadratmeter. Det ska
alltid finnas tillgång till sandbad för att hålla fjäderdräkten ren och det ska också finnas
dagsljusinsläpp i hela stallet och alla fåglar ska få minst åtta timmar nattvila, utan artificiellt
ljus. (Tillägg)
4.3.2 (Mejerier) Växtbaserade mejeriprodukter skall när det är möjligt erbjudas vid all
servering, även för de som inte anmält specialkost. (Tillägg)
4.4.1 Mål: ”Kommunen inriktar sig på att använda rapsolja eller andra oljor med stor andel
enkel och fleromättade fetter, eller andra växtbaserade matfetter, i högre utsträckning än
smör”. (Tillägg)
Anna Hansson (MP) föreslår följande tillägg till förslag till beslut:
1. Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 30% till år 2025, och minst 60% till år 2030.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med förslag på
lämplig andel närproducerade livsmedel att uppnås år 2025 respektive år 2030.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med förslag på
lämpliga måltal för minskning av konsumtion av kött som ska uppnås till år 2025
respektive år 2030.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med förslag på l
ämpliga måltal för andelen fisk som skall vara Krav eller Marine Stewardship Council
(MSC)-märkt.
Boris Jernskiegg (SD) föreslår att Anna Hanssons förslag i följande delar bifalls:
4.1.3, 4.1.6 och 4.3.1
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Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden frågar om Anna Hanssons m fl tilläggsförslag 4.1.3, 4.1.6 och 4.3.1 avslås eller
bifalls och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå förslagen.
Ordföranden frågar om Anna Hanssons övriga tilläggs- och ändringsförslag inklusive
koldioxid avslås eller bifalls och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå förslagen.
Ordföranden frågar om Anna Hanssons förslag om tillägg i förslag till beslut avslås eller
bifalls och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå förslagen.
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Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Livsmedelsprogram för Alingsås kommun antas med följande ändringar:
Avsnitt 1, stycke 4 får följande lydelse:
Alingsås kommun strävar efter en god hälsa och minskad klimatpåverkan via:
-minska konsumtion av kött, framförallt rött kött och chark
-vidta åtgärder som minskar matsvinn
Följande tillägg görs under 4.1.3 (Nöt): Operativa ingrepp ska ske med bedövning.
En sista mening under 4.1 läggs till:
Kommunen bör arbeta mot servering av mer lokalproducerat viltkött i verksamheterna, i likhet
med det pilotprojekt som genomfördes i äldreomsorgen under 2020.
En sista mening under 4.6 läggs till:
Fiberrik fullkornskost bör väljas i första hand, till exempel gällande pasta, ris och bröd.
Avsnitt 5, stycke 1 (s. 8) får följande lydelse:
Mål: Att öka inköp av närproducerade livsmedel, enligt följande prioritetsordning:
1. Producerat inom Alingsås kommun.
2. Producerat inom radie av 15 mil från Alingsås inom Sveriges gränser.
3. Producerat inom Sverige.
Avsnitt 6 (s. 8) får följande lydelse:
Vid inköp av ekologiska livsmedel skall basprodukterna stå i fokus. Med basprodukter avses
livsmedel som används dagligen och i stora volymer. Vid inköp bör även de mest besprutade
konventionella livsmedlen ersättas med ekologiska alternativ.
Följande skrivning läggs till i Livsmedelsprogrammet:
Produkter eller måltider till specialkost eller konsistensanpassad kost ska erbjudas vid behov
och kunna beställas av medicinska, religiösa eller etiska skäl. Vid specifikt önskemål om
religiöst slaktad råvara erbjuds vegetarisk kost eller annat alternativ.
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Reservation
Anna Hansson (MP reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Anteckning
Karl-Johan Karlsson (C), Lady France Mulumba (KD), Jens Christian Berlin (L) och Daniel
Filipsson (M) lämnar följande protokollsanteckning:
Alliansen är kritisk till slaktmetoden att bedöva grisar med hjälp av koldioxid, en metod som
fått stark och bred kritik från bland annat forskare för att den är plågsam och utdragen.
Eftersom metoden är så vanlig skulle dock en skrivning i kommunens livsmedelsprogram om
att inte köpa in griskött där denna metod har använts i slaktprocessen innebära att
kommunen kan få svårt att upphandla griskött i den mängd som krävs.
Alliansen ämnar att återkomma i en framtida revidering av livsmedelsprogrammet, när en
mindre plågsam metod finns brett tillgänglig, för att då föreslå att kommunen inte köper in
griskött där koldioxid används vid bedövning.
Jens Christian Berlin (L), Stefan Bedö (L), Anita Brodén (L), Kristina Grapenholm (L), Jan
Kesker (L) och Marie Mjörnvik (L) lämnar följande protokollsanteckning:
Liberalerna ställer sig bakom det framtagna livsmedelsprogrammet. Vi invänder dock mot
användande av kommungränser för att på ett osakligt och kontraproduktivt sätt försöka
begränsa inköpen.
Liberalerna bejakar upphandling av närproducerade varor. De ska dock köpas in på saklig
grund: för att produkterna är bäst, för att de är mest prisvärda, och för att korta transporter
leder till minskade utsläpp. Att begränsa inköp utifrån kommungränser är inte rationellt.
Alingsås företagare behöver inte denna typ av begränsningar i näringsfriheten. De behöver
bra möjligheter att konkurrera på en fri marknad.
Dessutom kan denna typ av gräns inte tillämpas vid en upphandling. Det är inte möjligt att
upphandla närproducerade varor enligt en definition som utgår från kommungränser.
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§ 21 2019.299 KS

Svar på motion om en ren och prydlig kommun - Pär-Göran Björkman
(S), Björn Wallin Salthammer (S) och Anita Hedén Unosson (S)
Ärendebeskrivning
Pär-Göran Björkman (S), Anita Hedén Unosson (S), och Björn Salthammar Wallin (S) har
den 27 mars 2019, § 63 lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att upprätta en
strategisk plan mot nedskräpning.
Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta en strategisk plan för
att minska nedskräpningen i Alingsås kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde den 8 maj 2019, §87 att
lämna motionen till kommunledningskontoret för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde den 22 januari 2020, §11
att återremittera motionssvaret för ytterligare beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 12 januari 2021 lämnat följande yttrande:
I beredningen av ärendet har kommunledningskontoret varit i kontakt med berörda
förvaltningar för att utreda hur de arbetar med frågorna.
Tjänstemän från samhällsbyggnadskontoret hänvisar till ett flertal åtgärder som vidtas för att
minska nedskräpningen på allmänna platser i Alingsås kommun. Ett exempel på detta är den
gatudammsugare som flera gånger i veckan städar gatorna i Alingsås. Dammsugaren drivs
av el, och bidrar således inte till några ökade koldioxidutsläpp eller till användandet av fossila
bränslen.
Fler exempel på åtgärder som görs för att minska nedskräpningen är att de traditionella
öppna soptunnorna byts ut mot nya intelligenta stängbara soptunnor. Fördelarna med dessa
soptunnor är många. De bidrar bland annat till en effektivisering av sophanteringen då de
nya soptunnorna förvarnar när det är dags för tömning, till skillnad från de gamla som
behöver kontrolleras regelbundet. Ytterligare en fördel är att de nya soptunnorna inte längre
är öppna. Nedskräpningen på allmänna platser sker inte bara av människor, utan även av
fåglar och andra djur som letar efter mat bland soporna. Med de nya stängda soptunnorna
kommer inte djuren åt soporna, vilket förhindrar att de sprids utanför soptunnan.
Det finns även planer på effektivare fordon för sophämtning, vilket skulle betyda att
sophanteringen på allmänna platser kan effektiviseras ytterligare. Avsatta resurser för
renhållning av kommunens allmänna platser skulle på så vis räcka till fler åtgärder, vilket
resulterar i ett renare Alingsås.
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Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar med barn och elevers förståelse och respekt för
miljön. Detta är en del av det ordinarie arbetet som sker fortgående i förvaltningens olika
verksamheter, och som utgår ifrån de mål som finns framskrivna i läroplanerna.
Många av barn- och ungdomsförvaltningens skolor och förskolor deltar årligen i Håll Sverige
rents skräpplockardagar, under 2020 anmälde sig 25 förskolor och skolor sig till dagarna.
Varje skola och förskola planerar för hur dessa frågor ska implementeras i utbildningen. Det
är avgörande att pedagogiska övervägningar sker av de som jobbar direkt med barnen och
eleverna för att säkerställa att det implementeras i den övriga utbildningen på ett effektivt
sätt. Respekten för vår gemensamma miljö och det arv som ska lämnas till kommande
generationer är en del av läroplanerna, detta genomsyrar pedagogernas arbete med att
fostra framtidens alingsåsare.
Kultur- och utbildningsförvaltningen ansvarar för tömning av soptunnor på vissa offentliga
platser, bland annat kommunala badstränder under sommarhalvåret, vid Nolhaga berg, samt
vid vissa idrottsanläggningar i tätorten och i Sollebrunn.
Förvaltningen har också administrerat och samordnat sommarjobb för ungdomar under
2020, där en av arbetsuppgifterna var skräpplockning i Alingsås tätort.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att åtgärderna som beskrivs ovan fyller samma
funktion som en strategisk plan mot nedskräpning.
Kommunstyrelsen har den 8 februari 2021, § 5 behandlat ärendet och lämnat följande förslag
till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen anses besvarad.
Anförande
Anförande hålls av Pär-Göran Björkman (S).
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Förslag till beslut på sammanträdet
Pär-Göran Björkman (S) föreslår att motionen bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden frågar om Pär-Göran Björkmans ändringsförslag avslås eller bifalls och finner
att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:

Motionen anses besvarad.
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§ 22 2019.769 KS

Svar på motion om minskad plastanvändning i kommunen - Camilla
Stensson (S), Anita Hedén Unosson (S) och Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning
Camilla Stensson (S), Anita Hedén Unosson (S) och Simon Waern (S) har den 11 december
2019, § 256 lämnat in en motion till kommunfullmäktige om minskad plastanvändning.
Motionärerna föreslår att Alingsås kommun tar fram en handlingsplan för minskad
plastanvändning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 januari 2020, § 21 att lämna motionen till
kommunledningskontoret för beredning.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 december 2020 lämnat följande yttrande:
Genom att minska användningen av plaster och låta ersätta dem med andra material kan
Alingsås kommun minimera plasternas spridning i naturen och reducera påverkan på både
miljö och klimat.
Det finns en nationell och internationell vilja att minska plastanvändning. I enlighet med EU:s
engångsplastdirektiv ska Sverige införa krav och åtgärder för att förebygga och minska
plastens negativa inverkan på miljön. Införandet av EU:s lagstiftning ska ske stegvis, de
första kraven och åtgärder ska vara införda i svensk lagstiftning senast juli 2021. Härigenom
kommer kommunernas plastanvändning att minska genom att det kommer att finnas ett
annat utbud på marknaden.
I dagsläget pågår inom Agenda 2030-arbetet flera olika insatser inom området, såsom att ta
fram en handlingsplan med klimatåtgärder, samt att kommunen den 9 december 2020 § 167
har antagit ett klimatlöfte att minska användningen för engångsmaterial i plast. I kommunens
avfallsplan ”Göteborgsregionen minskar avfallet – avfallsplan för tretton kommuner till 2030”
som har antagits av Kommunfullmäktige 9 december 2020 § 168 finns det mål för det
förebyggande arbetet, att avfall från kommunens verksamheter ska minska med 40% per
heltidsanställd, med delmål att mängden engångsartiklar ska minska med 50%. Likaså
framgår att återanvändning ska öka i samhället och i kommunens verksamhet.
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KF § 22, forts
Kommunledningskontoret gör en sammantagen bedömning att de åtgärder som har vidtagits
nationellt och internationellt, liksom de insatser som nu kommer att göras inom Agenda 2030
och kommunens avfallsplan, kommer att medföra en minskad användning av plast i
kommunen. Det är i dagsläget viktigt att arbetet med Agenda 2030 och handlingsplan med
klimatåtgärder prioriteras och att de åtgärder som ska vidtas inom det förebyggande arbetet i
kommunens avfallsplan verkställs. I detta arbete kommer det att finnas behov av
handlingsplaner som bryter ner arbetet i delmål. Därmed har behovet av en separat
kommunal handlingsplan för minskad plastanvändning minskat. I och med att det pågår
insatser på internationell, nationell och kommunal nivå för att minska plastanvändningen
inom flera områden bedömer kommunledningskontoret att frågan om att minska
plastanvändningen är omhändertagen och motionen därmed besvarad.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 8 februari 2021, § 8 2021.
Anförande
Anförande hålls av Camilla Stensson (S).
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:

Motionen anses besvarad.
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§ 23 2020.572 KS

Lånetak för Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2019, § 75, att kommunstyrelsen ges rätt att
omsätta lån och öka kommunens låneskuld upp till maximalt 4,0 mdkr.
Under föregående och detta år har det pågått diskussioner om kommunkoncernens
finansiering och ett ärende om reviderade ägardirektiv för fastighetskoncernen går upp för
beslut samtidigt som detta. En del i att hantera kommande finansiering är att tillåta ett
tillfälligt höjt lånetak.
Detta ärende innebär att kommunstyrelsen ges rätt att tillfälligt öka kommunens låneskuld
med totalt 0,5 mdkr utöver det av kommunfullmäktige tidigare fastställda lånetaket om 4,0
mdkr.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 februari 2021, lämnat följande yttrande:
Den samlade upplåningen för Alingsås kommunkoncern uppgår till 3,4 mdkr och lånetaket är
fastställt till 4,0 mdkr. Lånetaket fastställer den risknivå som kommunen kan acceptera och
förhindrar att kommunens skuldsättning ökar i alltför snabb takt. Vid beslut om lånetak
behöver Kommuninvests generella limitsättning för kommuner beaktas. Detta ställer krav på
en god finansiell ställning eftersom den generella limisättningen beräknas och bedöms
genom fler delar än lånevolymen. Baserat på senast tillgängliga jämförelsedata från 2019 har
Alingsås ett mindre utrymme än rikssnittet och andra liknande kommuner.
Kommunledningskontoret bedömer att en tillfällig höjning av lånetaket är nödvändig för att
möjliggöra kommande investeringar. Kommande år väntar stora investeringsvolymer som
främst hänförs till fastighetskoncernen där en majoritet av koncernens tillgångar och skulder
återfinns. För att fastighetskoncernen ska klara av de kommande investeringsvolymerna kan
det krävas ett tillfälligt höjt lånetak för att få tid att frigöra finansiellt utrymme.
Grundprincipen är att lånetaket ska kvarstå på en nivå om 4,0 mdkr för att inte öka
kommunkoncernens skuldsättning ytterligare. För att kunna hantera och möjliggöra
kommande investeringar bedöms att det krävs en tillfällig höjning om 0,5 mdkr av lånetaket.
Den tillfälliga höjningen ska enbart betraktas som ett undantag och till höjningen ska det följa
en amorteringsplan. Kommunstyrelsen beslutar om att genomföra upplåning för den del som
motsvarar den tillfälliga höjningen. Processen kring att nyttja det tillfälligt höjda lånetaket
kommer vara genom att berörd bolagsstyrelse fattar ett beslut där man ber kommunstyrelsen
att bevilja ett tillfälligt låneutrymme och samtidigt bilägger en amorteringsplan som visar hur
bolaget ska komma ned i normal lånenivå.
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Kommunstyrelsen har den 8 mars 2021, § 22 behandlat ärendet och lämnat följande förslag
till kommunfullmäktige för beslut:
Kommunstyrelsen ges rätt att tillfälligt och som längst till och med 2026 omsätta lån och öka
kommunens låneskuld med totalt 0,5 mdkr utöver det av kommunfullmäktige tidigare
fastslagna lånetaket om 4,0 mdkr.
Anförande
Anförande hålls av Daniel Filipsson (M), Anna Hansson (MP), Jens Christian Berlin (L), KarlJohan Karlsson (C), Simon Waern (S) och Lady France Mulumba (KD).
Förslag till beslut på sammanträdet
Daniel Filipsson (M), Anna Hansson (MP), Jens Christian Berlin (L), Karl-Johan Karlsson (C)
och Simon Waern (S) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls.
Lady France Mulumba (KD) föreslår att ärendet avslås.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden frågar om Lady France Mulumbas ändringsförslag avslås eller bifalls och finner
att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning begärs.
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Följande beslutsgång godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för avslag till kommunstyrelsens förslag.
Ja
Nej
Roger Andersson (S)
Lady France Mulumba (KD)
Sebastian Aronsson (S)
Kent Perciwall (KD)
Pär-Göran Björkman (S)
Ann-Lie Tulokas Olsson (KD)
Birgit Börjesson (S)
Urban Eklund (KD)
Birgitta Carlsson (S)
Anton César (S)
Leif Hansson (S)
Anita Hedén Unosson (S)
Karin Johansson (S)
Moheeb Jouda (S)
Anders Sandberg (S)
Camilla Stensson (S)
Simon Waern (S)
Birgit Börjesson (S)
Irene Jonsson (S)
Linda Espeving (M)
Daniel Filipsson (M)
Thorsten Larsson (M)
Eva-Lotta Pamp (M)
Karin Schagerlind (M)
Per-Gordon Tranberg (M)
Britt Berggren (M)
Björn Dahlin (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)
Boris Jernskiegg (SD)
Glenn Pettersson (SD)
Zandra Pettersson (SD)
Lars-Olof Jaeger (SD)
Kristina Poulsen (SD)
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KF § 23, forts, omröstning forts
Stina Karlsson (V)
Martin Lindberg (V)
Tony Norman (V)
Maria Adrell (V)
Anna Hansson (MP)
Britt-Marie Kuylenstierna (MP)
Amanda Andersson (MP)
Kristina Grapenholm (L)
Med 47 ja-röster och 4 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunstyrelsen ges rätt att tillfälligt och som längst till och med 2026 omsätta lån och öka
kommunens låneskuld med totalt 0,5 mdkr utöver det av kommunfullmäktige tidigare
fastslagna lånetaket om 4,0 mdkr.
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KF § 23, forts

Reservation
Lady France Mulumba (KD), Urban Eklund (KD), Ann-Lie Tulokas Olsson (KD) och Björn
Källhult (KD) lämnar följande reservation:
Kristdemokraterna motsätter sig ett höjt lånetak för Alingsås kommunkoncern. Hur vi
hanterar ekonomin idag har återbäring på morgondagens verksamhetsutrymme. Med det
senaste decenniet snabba ökning av Alingsås kommunkoncerns samlade skulder bör
ambitionen vara att minska skulderna, inte öka dem.
Blickar vi tillbaka kan vi konstatera att kommunkoncernens skulder i det närmaste
fördubblats sedan 2010. Utslaget per invånare var skulden då 56 148 kr/person att jämföras
med siffran för 2019 som var 96 685 kr/person. Detta kan jämföras med GR-kommunerna
där motsvarande siffra var 82 199 kr. Totalt passerade Alingsås kommunkoncerns
skuldsättning 4 miljarder 2019.
Under samma tid som skuldsättningen tillåtits öka har avyttring av tillgångar inom
kommunkoncernen i det närmaste varit obefintlig. Vår bedömning att en ytterligare ökning av
lånetaket skulle dessutom innebära att Alingsås kommunkoncern närmat sig den lånelimit
som Kommuninvest angett som gräns för Alingsås kommun med ökade ränterisker som följd.
Komplettering av ägardirektiv i och med ärende 16 om ’komplettering om ägardirektiv för
fastighetskoncernen’ inte är tillräcklig då det inte framgår i denna komplettering någon
amorteringsplan för den skulden vi redan har, men inte heller framgår det olika alternativ där
man förslagsvist tar i beaktande kommande års investeringsvolymer, avyttringsbara
tillgångar och resultatnivåer ses över och anpassas till en nivå som gör att nuvarande
lånetak kan bibehållas.
Alingsås kommunkoncern placerar i den skara av kommuner som är högt belånade. Oavsett
om vi jämför oss med kommunerna inom GR eller Sveriges samtliga kommuner är vår
skuldsättning hög. Till detta kan läggas en skattesats som även den överskrider vad en
genomsnittlig svensk betalar.
Vi menar att trenden av ständigt ökade skulder måste brytas och att kommunstyrelsen
ombeds ta fram några olika alternativ. I dessa ska kommande års investeringsvolymer,
avyttringsbara tillgångar och resultatnivåer ses över och anpassas till en nivå som gör att
nuvarande lånetak kan bibehållas.
Kulturen med ständigt ökad skuldsättning måste brytas och målet måste vara att så snart det
är möjligt börja amortera på befintliga skulder istället för att skaffa nya. Det skulle stärka
Alingsås kommunkoncern samt minska ränteriskerna och det skulle också innebära att vi
överlämnar en lägre skuld till dagens unga alingsåsare.
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Anteckning
Lady France Mulumba (KD), Urban Eklund (KD), Ann-Lie Tulokas Olsson (KD) och Björn
Källhult (KD) lämnar följande protokollsanteckning:
Kristdemokraterna motsätter sig ett höjt lånetak för Alingsås kommunkoncern med
hänvisning till ärende 12 om lånetak för Alingsås kommun. Hur vi hanterar ekonomin idag
har återbäring på morgondagens verksamhetsutrymme. Med det senaste decenniet snabba
ökning av Alingsås kommunkoncerns samlade skulder bör ambitionen vara att minska
skulderna, inte öka dem
Vi anser att komplettering om ägardirektiv för fastighetskoncernen inte är tillräcklig då det
inte framgår i kompletteringen någon amorteringsplan för den skulden vi redan har, men inte
heller framgår det olika alternativ som berör kommande års investeringsvolymer,
avyttringsbara tillgångar och resultatnivåer ses över och anpassas till en nivå som gör att
nuvarande lånetak kan bibehållas.

Utdragsbestyrkande

36

Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-03-31

§ 24 2021.090 KS

Sammanslagning av samhällsbyggnadskontoret och
miljöskyddskontoret
Ärendebeskrivning
Under 2020 har möjligheten att bilda en gemensam förvaltningsorganisation under
samhällsbyggnadsnämnden och miljöskyddsnämnden i Alingsås kommun utretts. Frågan om
en gemensam förvaltning aktualiserades i samband med rekrytering av ny förvaltningschef
till miljöskyddsförvaltningen.
Vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 22 februari 2021, § 23, fattades beslut
om att föreslå att samhällsbyggnadskontoret och miljöskyddskontoret framöver utgör en
gemensam förvaltning med namnet samhällbyggnadsförvaltningen. Miljöskyddsnämnden
fattade vid sitt sammanträde den 23 februari 2021, § 10, samma beslut. De båda nämnderna
fattade vid samma tillfällen beslut om att föreslå kommunfullmäktige att revidera de båda
nämndernas reglementen så att det framgår att det under de båda nämnderna lyder en
gemensam förvaltning med namnet samhällsbyggnadsförvaltningen.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 24 februari 2021, lämnat följande yttrande:

Kommunledningskontoret har tillsammans med samhällsbyggnadskontoret och
miljöskyddskontoret genomfört utredning inför förslag till sammanslagning av de båda
nämndernas förvaltningar till en gemensam förvaltning med namnet
samhällsbyggnadsförvaltningen. Utredningen bifogas.
Kommunledningskontoret ser positivt på förslag till beslut från samhällsbyggnadsnämnden
och miljöskyddsnämnden. Den föreslagna organisationen har omhändertagit den
jävsproblematik som kunde ha uppstått vid en gemensam förvaltning. Detta förslag till beslut
innebär att kommunledningskontoret även bereder ett ärende om att revidera nämndernas
reglemente till kommunstyrelsen 8 mars 2021.
Kommunstyrelsen har den 8 mars 2021, § 23 behandlat ärendet och lämnat följande förslag
till kommunfullmäktige för beslut:
Samhällsbyggnadskontoret och miljöskyddskontoret slås samman till en
gemensam förvaltning med namnet samhällsbyggnadsförvaltningen.
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KF § 24, forts
Anförande
Anförande hålls av Anna Hansson (MP), Martin Lindberg (V), Jens Christian Berlin (L),
Simon Waern (S), Lady France Mulumba (KD) och Boris Jernskiegg (SD).
Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Hansson (MP) och Martin Lindberg (V) föreslår att ärendet avslås.
Simon Waern (S), Lady France Mulumba (KD) och Boris Jernskiegg (SD) föreslår att
kommunstyrelsens förslag till beslut bifalls.
Jens Christian Berlin (L) föreslår följande:
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att klargöra frågan om nämndernas
arbetsgivaransvar för en sammanslagen förvaltning.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att
kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag.
Omröstning begärs.
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Följande beslutsgång godkänns:
Ja-röst för bifall till att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för bifall till att ärendet ska återremitteras.
Ja
Roger Andersson (S)
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)
Anders Sandberg (S)
Camilla Stensson (S)
Simon Waern (S)
Birgit Börjesson (S)
Irene Jonsson (S)
Linda Espeving (M)
Daniel Filipsson (M)
Thorsten Larsson (M)
Eva-Lotta Pamp (M)
Karin Schagerlind (M)
Per-Gordon Tranberg (M)
Britt Berggren (M)
Björn Dahlin (M)
Daniél Nordh (C)
Ingbritt Johansson (C)
Karl-Johan Karlsson (C)
Susanna Nerell (C)
Thomas Pettersson (C)
Ali Said (C)
Agneta Grange (SD)
Boris Jernskiegg (SD)
Glenn Pettersson (SD)
Zandra Pettersson (SD)
Lars-Olof Jaeger (SD)
Kristina Poulsen (SD)

Nej
Stefan Bedö (L)
Jens Christian Berlin (L)
Anita Brodén (L)
Jan Kesker (L)
Marie Mjörnvik (L)
Kristina Grapenholm (L)

Avstår
Anna Hansson (MP)
Britt-Marie Kuylenstierna (MP)
Amanda Andersson (MP)
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Lady France Mulumba (KD)
Kent Perciwall (KD)
Ann-Lie Tulokas Olsson (KD)
Urban Eklund (KD)
Stina Karlsson (V)
Martin Lindberg (V)
Tony Norman (V)
Maria Adrell (V)
Med 42 ja-röster, 6 nej-röster och 3 som avstår från att rösta beslutar kommunfullmäktige att
ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning begärs.
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Följande beslutsgång godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för avslag till kommunstyrelsens förslag.
Ja
Nej
Roger Andersson (S)
Anna Hansson (MP)
Sebastian Aronsson (S)
Britt-Marie Kuylenstierna (MP)
Pär-Göran Björkman (S)
Amanda Andersson (MP)
Birgitta Carlsson (S)
Stina Karlsson (V)
Anton César (S)
Martin Lindberg (V)
Leif Hansson (S)
Tony Norman (V)
Anita Hedén Unosson (S)
Maria Adrell (V)
Karin Johansson (S)
Moheeb Jouda (S)
Anders Sandberg (S)
Camilla Stensson (S)
Simon Waern (S)
Birgit Börjesson (S)
Irene Jonsson (S)
Linda Espeving (M)
Daniel Filipsson (M)
Thorsten Larsson (M)
Eva-Lotta Pamp (M)
Karin Schagerlind (M)
Per-Gordon Tranberg (M)
Britt Berggren (M)
Björn Dahlin (M)
Daniél Nordh (C)
Ingbritt Johansson (C)
Karl-Johan Karlsson (C)
Susanna Nerell (C)
Thomas Pettersson (C)
Ali Said (C)
Agneta Grange (SD)
Boris Jernskiegg (SD)
Glenn Pettersson (SD)
Zandra Pettersson (SD)
Lars-Olof Jaeger (SD)
Kristina Poulsen (SD)
Lady France Mulumba (KD)
Kent Perciwall (KD)
Ann-Lie Tulokas Olsson (KD)
Urban Eklund (KD)

Avstår
Stefan Bedö (L)
Jens Christian Berlin (L)
Anita Brodén (L)
Jan Kesker (L)
Marie Mjörnvik (L)
Kristina Grapenholm (L)

Med 38 ja-röster, 7 nej-röster och 6 som avstår från att rösta beslutar kommunfullmäktige att
bifalla kommunstyrelsens förslag.
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Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Samhällsbyggnadskontoret och miljöskyddskontoret slås samman till en gemensam
förvaltning med namnet samhällsbyggnadsförvaltningen.
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-03-31

KF § 24, forts

Reservation
Jens Christian Berlin (L), Stefan Bedö (L), Anita Brodén (L), Kristina Grapenholm (L), Jan
Kesker (L) och Marie Mjörnvik (L) lämnar följande reservation:
Liberalerna reserverar sig mot beslutet att inte återremittera ärendet till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har föreslagit att nuvarande samhällsbyggnadskontor och
miljöskyddskontor ska slås samman till en gemensam förvaltning under
samhällsbyggnadsnämnden och miljöskyddsnämnden. Enligt det gemensamma reglementet
för kommunstyrelse och nämnder i Alingsås kommun, 3 §, är en nämnd
anställningsmyndighet ”för personal vid dess förvaltning”. Detta torde rimligen innebära att
om en förvaltning ställs under två nämnder så har båda nämnderna ansvar för hela
förvaltningen. Detta kan inte ändras även om nämnderna delar upp verksamheten inom
förvaltningen mellan sig. Nämnderna kan inte genom interna beslut frånhända sig det ansvar
de tilldelats av fullmäktige.
Liberalerna har under hela beslutprocessen krävt att frågan om arbetsgivaransvaret ska
utredas och beskrivas i beslutsunderlaget. Detta saknas fortfarande när ärendet nu har nått
fullmäktige. Vi har därför yrkat på återremiss, vilket vi inte har fått gehör för. Genom att inte
återremittera ärendet nedvärderar kommunfullmäktige sin egen roll och öppnar upp för
bristfälliga beslutsunderlag även i fortsättningen.
Anna Hansson (MP) lämnar följande reservation:
Miljöpartiet motsätter sig en sammanslagning av miljöskyddskontoret och
samhällsbyggnadskontoret. Frågan har diskuterats i flera omgångar tidigare, och vårt
ställningstagande kvarstår. Vi vill ha ett starkt och välutvecklat miljöarbete, avseende tillsyn
av miljö och hälsa, och även avseende det bredare arbetet för ekologisk hållbarhet.
Vi vet att det ibland finns en inneboende konflikt mellan Miljöbalken, som är mycket i fokus
inom miljöskydd, och Plan- och bygglagen, som är mycket i fokus inom samhällsbyggnad. Vi
tror att det kan finnas en större integritet i varje nämnds arbete, med en egen organisation
och egen chef, gällande miljöskydd och byggnation. Eventuella kommunikationsproblem eller
andra problem mellan förvaltningarna, måste gå och lösa med bättre processer,
ansvarsfördelningar och rollbeskrivningar.
Vi tror också att detta för en del parter/partier kan vara ett steg mot att även slå samman
nämnderna, vilket vi ser väldigt negativt på. Vi tror att arbetsmiljön blir bättre, och det
kollegiala sammanhanget, om all personal som jobbar med miljö sitter samlade inom en
förvaltning och en nämnd. Vid rekrytering av ny personal till miljöskydd har det också visat
sig att det är en attraktionsfaktor med en egen miljönämnd. Det bör väl hänga ihop med en
egen förvaltning.
Vi vill bygga ut miljöskyddsförvaltningen till en mera helhetstäckande miljöförvaltning. Samla
och stärka kompetensen och arbetet för ekologisk hållbarhet där. (kommunekolog,
miljöstrateg med fler nya tjänster.) Kommunstyrelsen har länge varit ansvariga, genom
kommunledningskontoret, för det övergripande och strategiska klimat- och miljöarbetet. Detta
har var fungerat mycket dåligt över tid.
Utdragsbestyrkande
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Protokoll
2021-03-31

KF § 24, forts, reservation forts
Martin Lindberg (V), Stina Karlsson (V), Tony Norman (V) och Maria Adrell (V) reserverar sig
till förmån för eget förslag.
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Protokoll
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§ 25 2020.557 KS

Revidering av reglementen för samhällsbyggnadsnämnden och
miljöskyddsnämnden
Ärendebeskrivning
Under 2020 har möjligheten att bilda en gemensam förvaltningsorganisation under
samhällsbyggnadsnämnden och miljöskyddsnämnden i Alingsås kommun utretts. Frågan om
en gemensam förvaltning aktualiserades i samband med rekrytering av ny förvaltningschef
till miljöskyddsförvaltningen.
Vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 22 februari 2021, § 23, fattades beslut
om att föreslå att samhällsbyggnadskontoret och miljöskyddskontoret framöver utgör en
gemensam förvaltning med namnet samhällbyggnadsförvaltningen. Miljöskyddsnämnden
fattade vid sitt sammanträde den 23 februari 2021, § 10, samma beslut. De båda nämnderna
fattade vid samma tillfällen beslut om att föreslå kommunfullmäktige att revidera de båda
nämndernas reglementen så att det framgår att det under de båda nämnderna lyder en
gemensam förvaltning med namnet samhällsbyggnadsförvaltningen.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 24 februari 2021, lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tillsammans med samhällsbyggnadskontoret och
miljöskyddskontoret genomfört utredning inför förslag till sammanslagning av de båda
nämndernas förvaltningar till en gemensam förvaltning med namnet
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Kommunledningskontoret ser positivt på förslag till beslut från samhällsbyggnadsnämnden
och miljöskyddsnämnden. Den föreslagna organisationen har omhändertagit den
jävsproblematik som kunde ha uppstått vid en gemensam förvaltning. För att förslaget
formellt ska träda i kraft behöver ändringen införas i både samhällsbyggnadsnämndens och
miljöskyddsnämndens reglementen. Detta förslag till beslut förutsätter att kommunfullmäktige
fattar beslut om en gemensam förvaltning i enlighet med förslag till beslut i kommunstyrelsen
den 8 mars 2021.
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-03-31

KF § 25, forts
Kommunstyrelsen har den 8 mars 2021, § 24 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
1. Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om en gemensam
förvaltningsorganisation för samhällsbyggnadsnämnden och miljöskyddsnämnden
föreslås att 5 § i reglemente för samhällsbyggnadsnämnden får följande lydelse:
Under samhällsbyggnadsnämnden lyder samhällbyggnadsförvaltningen.
2. Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om en gemensam
förvaltningsorganisation för samhällsbyggnadsnämnden och miljöskyddsnämnden
föreslås att 5 § i reglemente för miljöskyddsnämnden får följande lydelse:
Under miljöskyddsnämnden lyder samhällsbyggnadsförvaltningen.
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§ 26 2021.069 KS

Framtidens överförmyndare - utredning av förutsättningar för att inleda
samverkan mellan överförmyndarverksamheten i Alingsås och Lerums
kommuner
Ärendebeskrivning
Alingsås och Lerums överförmyndarverksamhet har sedan 2019 inlett ett arbete med att se
över förutsättningar för att inleda samverkan mellan överförmyndarverksamheterna.
Förutsättningar har setts över och sammanfattats i en rapport.
Överförmyndarnämnden i Alingsås kommun behandlade ärendet den 2 februari 2021, § 4
och beslutade att godkänna rapporten, samt föreslår kommunfullmäktige att samverkan
mellan överförmyndarverksamheterna i Alingsås och Lerum inleds.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 24 februari 2021, lämnat följande yttrande:
Överförmyndarnämnden beslutade om ärendet den 2 februari 2021, § 4 och framför följande
i sitt yttrande;
Idag samverkar över 60 procent av Sveriges kommuner inom överförmyndarfrågor på
något sätt. Att gå samman i större tjänstemannaorganisationer inom överförmyndarområdet
antas skapa bättre förutsättningar att utöva tillsyn, erbjuda utbildning samt rekrytering av
gode män och förvaltare. En sammanslagning säkerställer även en rättssäker,
ändamålsenlig och effektiv handläggning.

Rapportens förslag innebär i korthet att inleda en avtalsbaserad
tjänstemannasamverkan med bibehållna överförmyndarnämnder i respektive kommun.
Alingsås kommun förslås bli värdkommun, vilket innebär en verksamhetsövergång från
Lerum. Värdkommunen hanterar enligt avtal förvaltningsorganisation. De kostnader som
stannar i hemkommunen är kostnader för politisk organisation, kostnader för
nämndadministration och kostnader för arvode till ställföreträdare som ska betalas av
kommunen. Värdkommunen upplåter lokaler och utrustning och upprättar årligen budget som
fastställs i samråd med övriga samverkande kommuner.

Kommunledningskontoret ställer sig positiva till förslaget att ingå i avtalsbaserad
tjänstemannasamverkan med Lerums kommun. Kommunledningskontoret har inget
ytterligare att tillägga utöver yttrandet från överförmyndarnämnden.
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Protokoll
2021-03-31

KF § 26, forts
I Lerums kommun har överförmyndarnämnden godkänt rapporten och ärendet går vidare för
politisk beredning under våren 2021.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 8 mars 2021, § 25.
Anförande
Anförande hålls av Lady France Mulumba (KD) och Holger Andersson (L).
Förslag till beslut på sammanträdet
Lady France Mulumba (KD) och Holger Andersson (L) föreslår att kommunstyrelsens förslag
bifalls.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:

En avtalsbaserad tjänstemannasamverkan inleds mellan överförmyndarverksamheterna i
Alingsås kommun och Lerums kommun.

Utdragsbestyrkande

48

Kommunfullmäktige
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2021-03-31

§ 27 2021.068 KS

Komplettering till ägardirektiv för fastighetskoncernen
Ärendebeskrivning
Förslaget till övergripande finansieringsprinciper och strategiska ställningstaganden föreslås
komplettera nuvarande ägardirektiv för Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB, AB
Alingsåshem samt Fabs AB.
Förslaget innebär fyra huvudprinciper:
Lånetaket fastställs till 4,0 Mdkr men att det behövs en tillfällig höjning av lånetaket för att
möjliggöra kommande investeringar och försäljningar på ett ekonomiskt hållbart sätt. Det
tillfälliga lånetaket hanteras som ett separat ärende.
Strategisk och socialt hållbar avyttring är en naturlig del av AB Alingsåshems
samhällsbyggande uppdrag och ska även syfta till att finansiera kommande investeringar i
bostadsbolaget.
De verksamhetslokaler där kommunen avser bedriva verksamhet i över en lång tidsperiod är
strategiska och ska som huvudregel ägas av fastighetskoncernen.
Vid planering och försäljning av mark som ägs av kommunen ska det göras en avvägning om
kommunen ska ställa särskilda krav som bidrar till lokalförsörjningen. Exempelvis krav på
uppförande av ett antal bostäder med särskild service, samt viss andel hyresrätter.
Med tanke på nuvarande finansiella situation kan det tillfälligt behöva göras avsteg från
dessa huvudprinciper. Detta beskrivs mer utförligt i bilaga ” Övergripande
finansieringsprinciper och strategiska ställningstaganden”.
Målsättningen är att dessa finansieringsprinciper och strategiska ställningstaganden ska
ligga till grund för fastighetskoncernens arbete under överskådlig framtid och därför har en så
stor politisk enighet som möjligt eftersträvats.
Kommunstyrelsen har den 8 mars 2021, § 33 behandlat ärendet och lämnat följande förslag
till kommunfullmäktige för beslut:
Nuvarande ägardirektiv för Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB, AB Alingsåshem samt
Fabs AB kompletteras med bilagan ”Övergripande finansieringsprinciper och strategiska
ställningstaganden”.
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-03-31

KF § 27, forts
Anförande
Anförande hålls av Daniel Filipsson (M), Martin Lindberg (V), Jens Christian Berlin (L), Simon
Waern (S), Anna Hansson (MP), Lady France Mulumba (KD), Boris Jernskiegg (SD), Stefan
Bedö (L), Pär-Göran Björkman (S), Britt-Marie Kuylenstierna (MP), Stina Karlsson (V), AnnLie Tulokas Olsson (KD), Urban Eklund (KD), Björn Källhult (KD), Thomas Pettersson (C)
och Karl-Johan Karlsson (C).
Förslag till beslut på sammanträdet
Daniel Filipsson (M) föreslår att kommunstyrelsens förslag till beslut bifalls med följande
ändring:
Sidan 2 andra stycket samt sidan 3 sista styckets första mening ändras till följande:
Innan större försäljningar genomförs ska en dialog mellan presidiet i Fastighetskoncernen
Alingsås Rådhus AB och kommunstyrelsens arbetsutskott förstärkt med gruppledare för de
partier som där ej har representation, genomföras.
Jens Christian Berlin (L), Anna Hansson (MP), Boris Jernskiegg (SD) och Britt-Marie
Kuylenstierna (MP) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls.
Jens Christian Berlin (L), Simon Waern (S), Anna Hansson (MP), Boris Jernskiegg (SD), PärGöran Björkman (S), Britt-Marie Kuylenstierna (MP) och Karl-Johan Karlsson (C) föreslår att
Daniel Filipssons ändringsförslag bifalls.
Lady France Mulumba (KD) och Martin Lindberg (V) föreslår att kommunstyrelsens förslag
avslås.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden frågar om Daniel Filipssons m fl ändringsförslag bifalls eller avslås och finner att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag i
övrigt.
Omröstning begärs.
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-03-31

KF § 27, forts, omröstning forts
Följande beslutsgång godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för avslag till kommunstyrelsens förslag.
Ja
Roger Andersson (S)
Sebastian Aronsson (S)
Pär-Göran Björkman (S)
Birgit Börjesson (S)
Birgitta Carlsson (S)
Anton César (S)
Leif Hansson (S)
Anita Hedén Unosson (S)
Karin Johansson (S)
Moheeb Jouda (S)
Anders Sandberg (S)
Camilla Stensson (S)
Simon Waern (S)
Birgit Börjesson (S)
Irene Jonsson (S)
Linda Espeving (M)
Daniel Filipsson (M)
Thorsten Larsson (M)
Eva-Lotta Pamp (M)
Karin Schagerlind (M)
Per-Gordon Tranberg (M)
Britt Berggren (M)
Björn Dahlin (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)
Boris Jernskiegg (SD)
Glenn Pettersson (SD)
Zandra Pettersson (SD)
Lars-Olof Jaeger (SD)
Kristina Poulsen (SD)

Nej
Lady France Mulumba (KD)
Kent Perciwall (KD)
Ann-Lie Tulokas Olsson (KD)
Urban Eklund (KD)
Stina Karlsson (V)
Martin Lindberg (V)
Tony Norman (V)
Maria Adrell (V)
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-03-31

KF § 27, forts, omröstning forts
Anna Hansson (MP)
Britt-Marie Kuylenstierna (MP)
Amanda Andersson (MP)
Kristina Grapenholm (L)
Med 42 ja-röster och 8 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut med
Daniel Filipssons m fl ändringsförslag.
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Protokoll
2021-03-31

Beslut
KF § 27, forts
Kommunfullmäktiges beslut:
Nuvarande ägardirektiv för Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB, AB Alingsåshem samt
Fabs AB kompletteras med bilagan ”Övergripande finansieringsprinciper och strategiska
ställningstaganden”, med följande ändring:
Sidan 2 andra stycket samt sidan 3 sista styckets första mening ändras till följande:
Innan större försäljningar genomförs ska en dialog mellan presidiet i Fastighetskoncernen
Alingsås Rådhus AB och kommunstyrelsens arbetsutskott förstärkt med gruppledare för de
partier som där ej har representation, genomföras.
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Protokoll
2021-03-31

KF § 27, forts
Reservation
Martin Lindberg (V), Stina Karlsson (V), Tony Norman (V) och Maria Adrell (V) reserverar sig
till förmån för eget förslag.
Anteckning
Boris Jernskiegg (SD), Glenn Pettersson (SD), Zandra Pettersson (SD), Lars-Olof Jaeger
(SD) och Kristina Poulsen (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Vi Sverigedemokrater är försiktiga. Vi tror på det trygga samhället byggt på svensk kultur och
svenska traditioner. Vi tror på ett försiktigt bostadsbolag som skall utvecklas med de boende
och samhällets bästa för sina ögon. Att vi lyckats få de flesta politiska partier i kommunen att
arbeta fram ett dokument som ger Alingsåshem och Fabs förutsättningar till en framtid som
gynnar Alingsåsarna är positivt.
De fastigheter som vi använder oss av är bra om vi själva äger. Fastigheter som vi ej är i
behov av kan vi avyttra men vi tappar då en inkomstkälla. Här måste man vara försiktig.
Lägenheter som vi har idag ser vi som en service för invånarna och en garanti för rimlig
hyressättning. Detta innebär inte att vi inte skall utveckla vårt innehav. Det bästa för de
boende är givetvis om man äger sitt hem själv och där detta är möjligt bör fler erbjudas en
boendeform som man har egen rådighet över. De som av olika skäl inte vill eller kan äga sin
bostad skall fortsättningsvis ha möjlighet till detta under förutsättning att kommunen har
medel att utveckla och utöka sitt bostadsinnehav. Kommunen har ett stort antal utmaningar i
form av kostnader för nybyggnation av reningsverk, ny ishall, ny räddningstjänststation,
nyinvesteringar inom skola och omsorg samt ett behov av att utveckla infrastrukturen.
Samhället har växtvärk. Låneskulden är hög och investeringbehovet går ej att enbart låna till.
De utmaningar kommunen har framför sig kan inte klaras utan politiska diskussioner och vilja
till förhandling. Sverigedemokraterna vill och skall vara en del av beslutsfattandet i
kommunen varför vi samtalar med alla och vi lyssnar noggrant. Denna komplettering till
ägardirektiven är en produkt av gemensamma ansträngningar och vi har fått bra indikatorer
på att samtal kommer att fortsätta i hanteringen av våra fastigheter. Vi har idag ingen
anledning att misstro övriga partier som står bakom denna komplettering men om framtidens
politiker inte står upp för sina ord kommer vi i så fall ompröva vårt ställningstagande.

Utdragsbestyrkande

54

Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-03-31

KF § 27, forts, anteckning forts
Lady France Mulumba (KD), Urban Eklund (KD), Ann-Lie Tulokas Olsson (KD) och Björn
Källhult (KD) lämnar följande protokollsanteckning:
Kristdemokraterna motsätter sig ett höjt lånetak för Alingsås kommunkoncern med
hänvisning till ärende 12 om lånetak för Alingsås kommun. Hur vi hanterar ekonomin idag
har återbäring på morgondagens verksamhetsutrymme. Med det senaste decenniet snabba
ökning av Alingsås kommunkoncerns samlade skulder bör ambitionen vara att minska
skulderna, inte öka dem
Vi anser att komplettering om ägardirektiv för fastighetskoncernen inte är tillräcklig då det
inte framgår i kompletteringen någon amorteringsplan för den skulden vi redan har, men inte
heller framgår det olika alternativ som berör kommande års investeringsvolymer,
avyttringsbara tillgångar och resultatnivåer ses över och anpassas till en nivå som gör att
nuvarande lånetak kan bibehållas.
Martin Lindberg (V), Stina Karlsson (V), Tony Norman (V) och Maria Adrell (V) lämnar
följande protokollsanteckning:
Vänsterpartiet reserverar sig mot föreliggande beslut. Genom den överenskommelse som
övriga partier nu fattat anser vi att man har öppnat dörren för storskaliga utförsäljningar av
vårt allmännyttiga fastighetsbolag Alingsåshem. Detta är ett dåligt beslut ur flera synpunkter.
Förutom att vi anser det moraliskt och ideologiskt fel att sälja människors hem och vår
gemensamma egendom så leder försäljningar av allmännyttiga bostäder att det försvårar för
kommunen att bedriva aktiv bostadspolitik och kommer snarare bidra till bostadsbrist mer än
att avhjälpa. Vi har sett i andra kommuner där man sålt allmännyttiga bostäder att det lett till
hyresökningar och så kallade "renovräkningar". Genom att sälja lönsamma fastigheter för
kortsiktiga vinster så underminerar man dessutom bolagets ekonomiska ställning på lång
sikt. Minst lika allvarligt är det att man genom att flytta beslut om försäljningar till
bolagsstyrelsen så försvårar man för medborgare och politiker att få insyn och kunna
påverka besluten. Vänsterpartiet menar att beslut om allmännyttan är av principiell art och
måste tas i kommunfullmäktige där ärenden kan öppet debatteras inför medborgare och
media.
Expedieras till
Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB, AB Alingsåshem och Fabs AB, Klk-kansli
författningssamling
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§ 28 2021.136 KS

Motion om plan för fler kommunala naturreservat - Camilla Stensson (S),
Leif Hansson (S), Birgit Börjesson (S) och Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning
Camilla Stensson (S), Leif Hansson (S), Birgit Börjesson (S) och Simon Waern (S) lämnar
en motion om plan för fler kommunala naturreservat.
I motionen föreslår motionärerna följande:
-Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med
miljöskyddsnämnden ta fram en långsiktig plan för kommande kommunala
naturreservatsbildningar.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
KS
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§ 29 2021.082 KS

Avsägelse av uppdrag som ledamot i barn- och ungdomsnämnden Henrik Öhrvall (C)
Ärendebeskrivning
Henrik Öhrvall (C) har i skrivelse den 17 februari 2021 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
barn och ungdomsnämnden.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Expedieras till
H. Öhrvall, BUN, Klk-kansli, (Klk-lön via e-tjänst)
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-03-31

§ 30 2021.166 KS

Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och ungdomsnämnden Hugo Peterson (C)
Ärendebeskrivning
Hugo Peterson (C) har i skrivelse den 31 mars 2021 avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
barn och ungdomsnämnden.
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Expedieras till
H. Peterson, BUN, Klk-kansli, (Klk-lön via e-tjänst)

Utdragsbestyrkande

58

Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-03-31

§ 31 2021.097 KS

Avsägelse av uppdrag som ledamot i barn- och ungdomsnämnden Anders Wengholm (S)
Ärendebeskrivning
Anders Wengholm (S) har i skrivelse den 1 mars 2021 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
barn och ungdomsnämnden.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

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

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-03-31

§ 32 2021.146 KS

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kultur- och utbildningsnämnden Maria Åkebrand (KD)
Ärendebeskrivning
Maria Åkebrand (KD) har i skrivelse den 26 mars 2021 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
kultur- och utbildningsnämnden.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

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

Utdragsbestyrkande

60

Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-03-31

§ 33 2021.122 KS

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen - Jan
Gustafsson (V)
Ärendebeskrivning
Jan Gustafsson (V) har i skrivelse den 11 mars 2021 avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Expedieras till
J. Gustafsson, KS, Klk-kansli, (Klk-lön via e-tjänst)

Utdragsbestyrkande

61

Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-03-31

§ 34 2021.055 KS

Avsägelse av uppdrag som ersättare i miljöskyddsnämnden - Thomas
Thim (M)
Ärendebeskrivning
Thomas Thim (M) har i skrivelse den 4 februari 2021 avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
miljöskyddsnämnden.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

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

Utdragsbestyrkande

62

Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-03-31

§ 35 2021.164 KS

Avsägelse av uppdrag som ersättare i miljöskyddsnämnden - Margareta
Gustafsson (S)
Ärendebeskrivning
Margareta Gustafsson (S) har i skrivelse den 31 mars 2021 avsagt sig sitt uppdrag som
ersättare i miljöskyddsnämnden.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

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

Utdragsbestyrkande

63

Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-03-31

§ 36 2021.086 KS

Avsägelse av uppdrag som ledamot i valberedningen - Jonathan Bessou
(M)
Ärendebeskrivning
Jonathan Bessou (M) har i skrivelse den 19 februari 2021 avsagt sig sitt uppdrag som
ledamot i valberedningen.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Expedieras till
J. Bessou, valberedningen, Klk-kansli, (Klk-lön via e-tjänst)

Utdragsbestyrkande

64

Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-03-31

§ 37 2021.118 KS

Avsägelse av uppdrag som ersättare i valberedningen - Linda Espeving
(M)
Ärendebeskrivning
Linda Espeving (M) har i skrivelse den 11 mars 2021 avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
valberedningen.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Expedieras till
L. Espeving, valberedningen, Klk-kansli, (Klk-lön via e-tjänst)

Utdragsbestyrkande

65

Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-03-31

§ 38 2021.165 KS

Avsägelse av uppdrag som suppleant i AB Alingsås Rådhus - Pär-Göran
Björkman (S)
Ärendebeskrivning
Pär-Göran Björkman (S) har i skrivelse den 31 mars 2021 avsagt sig sitt uppdrag som
suppleant i AB Alingsås Rådhus.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Expedieras till
P-G. Björkman, ABAR, Klk-kansli, (Klk-lön via e-tjänst)

Utdragsbestyrkande

66

Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-03-31

§ 39 2021.101 KS

Avsägelse av uppdrag som ledamot i AB Alingsås Rådhus - Björn Wallin
Salthammer (S)
Ärendebeskrivning
Björn Wallin Salthammer (S) har i skrivelse den 2 mars 2021 avsagt sig sitt uppdrag som
ledamot i AB Alingsås Rådhus.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Expedieras till
B. Wallin Salthammer, ABAR, Klk-kansli, (Klk-lön via e-tjänst)

Utdragsbestyrkande

67

Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-03-31

§ 40 2021.141 KS

Avsägelse av uppdrag som ersättare i Alingsås Energi AB - Bengt
Sernestrand (L)
Ärendebeskrivning
Bengt Sernestrand (L) har i skrivelse den 26 mars 2021 avsagt sig sitt uppdrag som
suppleant i Alingsås Energi AB.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Expedieras till
B. Sernestrand, AEAB, Klk-kansli, (Klk-lön via e-tjänst)

Utdragsbestyrkande

68

Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-03-31

§ 41 2021.088 KS

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Alingsås Energi Nät AB - Jesper
Lindahl (L)
Ärendebeskrivning
Jesper Lindahl (L) har i skrivelse den 22 februari 2021 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
Alingsås Energi Nät AB.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Expedieras till
J. Lindahl, AENAB, Klk-kansli, (Klk-lön via e-tjänst)

Utdragsbestyrkande

69

Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-03-31

§ 42 2021.089 KS

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Alingsås Energi AB - Jesper
Lindahl (L)
Ärendebeskrivning
Jesper Lindahl (L) har i skrivelse den 22 februari 2021 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
Alingsås Energi AB.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Expedieras till
J. Lindahl, AEAB, Klk-kansli, (Klk-lön via e-tjänst)

Utdragsbestyrkande

70

Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-03-31

§ 43 2021.087 KS

Avsägelse av uppdrag som gode man för fastighetsförrättningar 20192022, jord och skogsbruksfrågor - Jonathan Bessou (M)
Ärendebeskrivning
Jonathan Bessou (M) har i skrivelse den 19 februari 2021 avsagt sig sitt uppdrag som god
man för fastighetsförrättningar 2019-2022, jord- och skogsbruksfrågor

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Expedieras till
J. Bessou, FF, Klk-kansli, (Klk-lön via e-tjänst)

Utdragsbestyrkande

71

Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-03-31

§ 44 2021.167 KS

Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och ungdomsnämnden Luzaan Eisa (S)
Ärendebeskrivning
Luzaan Eisa (S) har i skrivelse den 31 mars 2021 avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
barn- och ungdomsnämnden.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Expedieras till
L. Eisa, BUN, Klk-kansli, (Klk-lön via e-tjänst)

Utdragsbestyrkande

72

Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-03-31

§ 45 2021.151 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ny ledamot i barn- och
ungdomsnämnden efter Henrik Öhrwall (C), Hugo Peterson (C)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Hugo Peterson (C) utses till ny ledamot i barn- och ungdomsnämnden efter Henrik Öhrwall
(C) för tiden fram till och med den 31 december 2022.

Expedieras till
H. Peterson, BUN, Klk-kansli, (Klk-lön via e-tjänst)

Utdragsbestyrkande

73

Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-03-31

§ 46 2021.152 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ny ersättare i barn- och
ungdomsnämnden efter Hugo Peterson (C), Sandra Larsson Sandman
(C)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Sandra Larsson Sandman (C) utses till ny ersättare i barn- och ungdomsnämnden efter
Hugo Peterson (C) för tiden fram till och med den 31 december 2022.

Expedieras till
S. Larsson Sandman, BUN, Klk-kansli, (Klk-lön via e-tjänst)

Utdragsbestyrkande

74

Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-03-31

§ 47 2021.149 KS

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

Expedieras till
L. Eisa, BUN, Klk-kansli, (Klk-lön via e-tjänst)

Utdragsbestyrkande

75

Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-03-31

§ 48 2021.150 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ny ersättare i barn- och
ungdomsnämnden efter Luzaan Eisa (S), Thomas Ludvigsson (S)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Thomas Ludvigsson (S) utses till ny ersättare i barn- och ungdomsnämnden efter Anders
Wengholm (S) för tiden fram till och med den 31 december 2022.

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

Utdragsbestyrkande

76

Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-03-31

§ 49 2021.153 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ny ersättare i kommunstyrelsen efter Jan
Gustafsson (V), Maria Adrell (V)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Maria Adrell (V) utses till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Jan Gustafsson (V) för tiden
fram till och med den 31 december 2022.

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

Utdragsbestyrkande

77

Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-03-31

§ 50 2021.154 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ny ledamot i miljöskyddsnämnden efter
Eva Helgesson (S), Margareta Gustafsson (S)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Margareta Gustafsson (S) utses till ny ledamot i miljöskyddsnämnden efter Eva Helgesson
(S) för tiden fram till och med den 31 december 2022.

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

Utdragsbestyrkande

78

Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-03-31

§ 51 2021.092 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ny ledamot i miljöskyddsnämnden efter
Thomas Thim (M), Anton Nilsson (M)
Ärendebeskrivning
A. Nilsson, MN, Klk-kansli, (Klk-lön via e-tjänst)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Anton Nilsson (M) utses till ny ledamot i miljöskyddsnämnden efter Thomas Thim (M) för
tiden fram till och med den 31 december 2022.

Utdragsbestyrkande

79

Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-03-31

§ 52 2021.155 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ny ersättare i miljöskyddsnämnden efter
Margareta Gustafsson (S), Rasmus Eurenius (S)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Rasmus Eurenius (S) utses till ny ersättare i miljöskyddsnämnden efter Margareta
Gustafsson (S) för tiden fram till och med den 31 december 2022.

Expedieras till
R. Eurenius, MN, Klk-kansli, (Klk-lön via e-tjänst)

Utdragsbestyrkande

80

Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-03-31

§ 53 2021.156 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ny ledamot i valberedningen efter
Jonathan Bessou (M), Linda Espeving (M)
Ärendebeskrivning
L. Espeving, valberedningen, Klk-kansli, (Klk-lön via e-tjänst)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Linda Espeving (M) utses till ny ledamot i valberedningen efter Jonathan Bessou (M) för
tiden fram till och med den 14 oktober 2022.

Utdragsbestyrkande

81

Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-03-31

§ 54 2021.091 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ny ersättare i valnämnden efter Elver
Jonsson (L), Mikael Lindgren (L)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Mikael Lindgren (L) utses till ny ersättare i valnämnden efter Elver Jonsson (L) för tiden fram
till och med den 31 december 2022.

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

Utdragsbestyrkande

82

Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-03-31

§ 55 2021.157 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ny gode man för
fastighetsbildningsförrättningar 2019-2022, jord- och skogsbruksfrågor
efter Jonathan Bessou, (M) Ove Ödestad (M)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Ove Ödestad (M) utses till ny god man för fastighetsförrättningar 2019-2022, jord- och
skogsbruksfrågor efter Jonathan Bessou (M) för tiden fram till och med den 31 december
2022.

Expedieras till
O. Ödestad, FF, Klk-kansli, (Klk-lön via e-tjänst)

Utdragsbestyrkande

83

Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-03-31

§ 56 2021.162 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ny ledamot i AB Alingsås Rådhus efter
Björn Wallin Salthammer (S), Pär-Göran Björkman (S) för tiden fram till
och med årsstämma 2023
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Pär-Göran Björkman (S) utses till ny ledamot i AB Alingsås Rådhus efter Björn Wallin
Salthammer (S) för tiden fram till och med årsstämma 2023.

Expedieras till
P-G. Björkman, ABAR (Bolagsverket) Klk-kansli, (Klk-lön via e-tjänst)

Utdragsbestyrkande

84

Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-03-31

§ 57 2021.163 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ny suppleant i AB Alingsås Rådhus efter
Pär-Göran Björkman (S), Camilla Stensson (S) för tiden fram till och med
årsstämma 2023
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Camilla Stensson (S) utses till ny ersättare i AB Alingsås Rådhus efter Pär-Göran Björkman
(S) för tiden fram till och med årsstämma 2023.

Expedieras till
C, Stensson, ABAR (Bolagsverket) Klk-kansli, (Klk-lön via e-tjänst)

Utdragsbestyrkande

85

Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-03-31

§ 58 2021.158 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ny ledamot i Alingsås Energi Nät AB
efter Jesper Lindahl (L), Bengt Sernestrand (L) för tiden fram till och med
årsstämma 2023
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Bengt Sernestrand (L) utses till ny ledamot i Alingsås Energi Nät AB efter Jesper Lindahl (L)
för tiden fram till och med årsstämma 2023.

Expedieras till
B. Sernestrand, AENAB, Klk-kansli

Utdragsbestyrkande

86

Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-03-31

§ 59 2021.159 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ny suppleant i Alingsås Energi Nät AB
efter Bengt Sernestrand (L), Finn Björklund (L) för tiden fram till och med
årsstämma 2023
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Finn Björklund (L) utses till ny suppleant i Alingsås Energi Nät AB efter Bengt Sernestrand
(L) för tiden fram till och med årsstämma 2023.

Expedieras till
F. Björklund, AENAB, Klk-kansli

Utdragsbestyrkande

87

Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-03-31

§ 60 2021.160 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ny ledamot i Alingsås Energi AB efter
Jesper Lindahl (L), Bengt Sernestrand (L) för tiden fram till och med
årsstämma 2023
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Bengt Sernestrand (L) utses till ny ledamot i Alingsås Energi AB efter Jesper Lindahl (L) för
tiden fram till och med årsstämma 2023.

Expedieras till
B. Sernestrand, AEAB, Klk-kansli

Utdragsbestyrkande

88

Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-03-31

§ 61 2021.161 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ny suppleant i Alingsås Energi AB efter
Bengt Sernestrand (L), Finn Björklund (L) för tiden fram till och med
årsstämma 2023
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Finn Björklund (L) utses till ny suppleant i Alingsås Energi AB efter Bengt Sernestrand (L) för
tiden fram till och med årsstämma 2023.

Expedieras till
F. Björklund, AEAB, Klk-kansli

Utdragsbestyrkande

89

Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-03-31

§ 62

Meddelanden
Beslutsunderlag
 § 4 VON Ej verkställda beslut LSS kvartal 4 2020
 § 3 VON Ej ej verkställda beslut SoL kvartal 4 2020
 Bilaga - Bilaga - Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6f§ Socialtjänstlagen

Utdragsbestyrkande

