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Information
Ansvarig utgivare för webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden
Revidering av lokala ordningsföreskrifter - samlat ärende
Marknadsmässiga räntepåslag 2022
Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
Delegering av beslutanderätt enligt lag om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Svar på motion om framtagande av en långsiktig plan för Nolhaga slott och
park - Pär-Göran Björkman (S), Simon Waern (S) och Camilla Stensson (S)
Svar på motion om en extern granskning av de generella
effektiviseringskraven - Martin Lindberg (V)
Svar på motion om införande av funktionen invånarförslag - Anna Hansson
(MP)
Svar på motion om språktest vid anställning till arbeten inom kommunen där
kommunikation är viktigt - Boris Jernskiegg (SD) m fl
Svar på motion gällande stationsområdet - Boris Jernskiegg (SD) m fl
Svar på motion gällande kameraövervakning av kommunens fastigheter Boris Jernskiegg (SD) m fl.
Svar på motion om NPF-säkrad gymnasieutbildning - Camilla Stensson (S),
Anton César (S) och Simon Waern (S)
Svar på motion om hundrastgårdar - Boris Jernskiegg (SD) och Agneta
Grange (SD)
Svar på motion om utvecklingsplaner för Säveån och Gerdska ström - Simon
Waern (S), Camilla Stenson (S), Leif Hansson (S)
Redovisning av obesvarade motioner 2021
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om våld i nära relationer Anita Brodén (L)
Motion om översyn av delegationsordningar - Simon Waern (S), Anders
Sandberg (S), Anita Hedén Unosson (S)
Motion om att stoppa timanställningarna inom vård och omsorg - Maria Adrell
(V)
Motion om ökad sjukskötersketäthet i vård och omsorg - Maria Adrell (V)
Avsägelse av uppdrag som ledamot i vård- och omsorgsnämnden - Zlatibor
Sinik (C)
Avsägelse av uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden - Bo
Lundbladh (C)
Avsägelse av uppdrag som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden - Christian
Wiberg (MP)
Kommunalt kompletteringsval - Ny ledamot i kultur- och utbildningsnämnden
efter Maria Åkebrand (KD), Adam Jansson (KD)
Kommunalt kompletteringsval - Ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden
efter Christian Wiberg (MP), Sebastian Birgersson (MP)
Kommunalt kompletteringsval - Ny ledamot i vård- och omsorgsnämnden
efter Zlatibor Sinik (C), Bo Lundbladh (C)
Kommunalt kompletteringsval - Ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden
efter Bo Lundbladh (C), Zlatibor Sinik (C)
Kommunalt kompletteringsval - Ny ersättare i valberedningen efter Linda
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Espeving (M), Daniel Ringström (M)
Meddelanden
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Information
A/ Covid -19
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§ 64 2021.102 KS

Ansvarig utgivare för webbsändning av kommunfullmäktiges
sammanträden
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 23 juni 2010, § 167, att kommunfullmäktiges
sammanträden ska webbsändas. Alingsås kommun har nyligen bytt leverantör för
webbsändningen av kommunfullmäktiges sammanträden. Ny leverantör är Quickchannel.
Webbsändningen behöver en ansvarig utgivare enligt 4 kap. 1 § yttrandefrihetsgrundlagen.
Kommunen måste därför anmäla sin sändningsverksamhet och anmäla en ansvarig utgivare
till Myndigheten för press, radio och tv.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 9 mars lämnat följande yttrande:
Den som bedriver sändningsverksamhet måste utse en ansvarig utgivare för
webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden. Kommunfullmäktiges ordförande
bör vara ansvarig utgivare, eftersom det är denne som har möjlighet att avbryta
sammanträdet och sändningen vid behov. Kommunfullmäktiges vice ordförande och andre
vice ordförande bör därmed utses som ställföreträdande, för att ersätta ordföranden under
kortare perioder av exempelvis semester eller sjukfrånvaro.
Ansvarig utgivare ska inte vara ansvarig för vad som sägs i direktsända program, såsom
kommunfullmäktiges sammanträden. Ledamöter och eventuella andra talare ansvarar själva
för de yttrandefrihetsbrott de kan komma att begå.
Kommunledningskontoret föreslår därmed att Kristina Grapenholm (L), ordförande, utses till
ansvarig utgivare för sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden på
www.alingsas.se, samt att Birgitta Carlsson (S), vice ordförande, och Per-Gordon Tranberg
(M), andre vice ordförande, utses som ersättare till ansvarig utgivare efter ordförande.
Kommunstyrelsen har den 12 april 2021, § 48 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
1. Kristina Grapenholm (L), ordförande, utses till ansvarig utgivare för sändningar av
kommunfullmäktiges sammanträden på www.alingsas.se.
2. Birgitta Carlsson (S), vice ordförande, utses som ersättare till
ansvarig utgivare efter ordförande.
3. Per-Gordon Tranberg (M), andre vice ordförande, utses som ersättare till
ansvarig utgivare efter ordförande och vice ordförande.
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§ 65 2018.664 KS

Revidering av lokala ordningsföreskrifter - samlat ärende
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 10 december 2018, § 241, att genomföra en översyn av
regleringen kring fyrverkerier i Alingsås kommuns lokala ordningsföreskrifter.
Kommunfullmäktige biföll den 30 januari 2019, § 13, en motion angående regelverk för
fyrverkerier, där kommunstyrelsen gavs i uppdrag att se över och utvidga de lokala
ordningsföreskrifterna gällande vilka tider och platser det skulle förbjudas att skjuta
fyrverkerier.
Kommunledningskontoret genomförde en översyn av de lokala ordningsföreskrifterna och
utarbetade ett förslag. Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2019, § 78, att godkänna
förslaget till reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter med följande tillägg till § 16:
I övriga delar av kommunen får användning av pyrotekniska varor endast ske under följande
tider:
Påskafton och nyårsafton kl. 18.00-01.00.
Kommunfullmäktiges beslut överklagades till förvaltningsrätten i Göteborg, vilken i dom
meddelad den 9 november 2020 upphävde beslutet. Domen har vunnit laga kraft.
Vid behandling av ärendet vid kommunstyrelsens arbetsutskott 20 januari 2021, § 5,
uppmärksammades avsaknad av kartbilagor till ordningsföreskrifterna. Vid närmare
undersökning uppdagades behov av framtagande av nya kartbilagor då de äldre kartorna var
otydliga samt föråldrade. Nya kartbilagor har därför tagits fram med hjälp av kommunens
GIS-enhet och bifogas ordningsföreskrifterna. Kartbilagorna förtydligar vilka områden som
omfattas av förbud mot förtäring av spritdrycker enligt § 10 samt förbud gällande användning
av pyroteknik enligt § 16. Vid kommunstyrelsens arbetsutskott uttrycktes även en önskan om
att peka ut en särskild plats inom kommunen där det är tillåtet att skjuta fyrverkerier.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 mars 2021 lämnat följande yttrande:
Av förvaltningsrättens dom framkommer att domstolen endast laglighetsprövade tillägget till
16 § i den lokala ordningsstadgan. Förvaltningsrätten bedömde att inskränkningen av tiden
för användande av pyrotekniska varor för långtgående och därmed i strid med 3 kap. 12 §
ordningslagen.
Kommunen är inte behörig att fatta beslut som står i strid med ordningslagen. Den
kompetens som delegerats till kommunerna gällande att beslut om lokala ordningsföreskrifter
har vissa gränser, där ett kommunomfattande förbud mot fyrverkerier anses vara för
långtgående. För att ett förbud mot skjutande av fyrverkerier i den omfattning som
kommunfullmäktige önskat ska bli aktuellt behövs en ändring av ordningslagen, vilken i så
fall beslutas av riksdagen. Ett förslag om en utpekad plats i kommunen där det är
rekommenderat att skjuta fyrverkerier har formulerats.
Utdragsbestyrkande
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KF § 65, forts
Kommunledningskontoret gör i samråd med samhällsbyggnadskontoret bedömningen att
förslag att peka ut en geografisk plats inom kommunen där det är tillåtet att skjuta
fyrverkerier inte kommer att få önskad effekt. Enligt den lagstiftning som beskrivits ovan
bidrar inte en utpekad plats till att fyrverkerier endast kommer att skjutas på den platsen, då
det fortfarande inte skulle vara förbjudet att skjuta fyrverkerier på andra platser i kommunen.
Kommunledningskontoret bedömer att den revidering som behöver ske med anledning av
förvaltningsrättens dom är att ta bort tillägget till § 16, se text markerad i rött i bifogat förslag
till lokala ordningsföreskrifter.
I den omvärldsbevakning som har gjorts kring andra kommuners lokala ordningsföreskrifter
kan kommunledningskontoret konstatera att det finns kommuner som har beslutat om
mycket mer inskränkande och långtgående lokala föreskrifter vad gäller användning av
pyrotekniska varor än föreliggande förslag men där beslutet inte har laglighetsprövats.
Därmed har det uppstått en förskjutning mellan faktiskt tillämpning och lagliga
förutsättningar. Det är problematiskt när olika kommuner de facto ges olika förutsättningar
gällande regleringar i lokala föreskrifter.
Kommunstyrelsen har den 12 april 2021, § 49 behandlat ärendet och
gett kommunledningskontoret i uppdrag att tillskriva Regeringskansliet om kommuners olika
möjligheter att besluta om lokala föreskrifter och inskränka möjligheter för användning av
pyrotekniska varor.
Anförande
Anförande hålls av Karl-Johan Karlsson (C).
Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Johan Karlsson (C) föreslår att kommunstyrelsens förslag till beslut bifalls.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Förslag till reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter i Alingsås kommun godkänns.
Expedieras till
Klk-kansli

Utdragsbestyrkande
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§ 66 2021.112 KS

Marknadsmässiga räntepåslag 2022
Ärendebeskrivning
Tillämpningsanvisningar till finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern som antogs av
kommunstyrelsen den 13 november 2017, 193, anger att kommunfullmäktige årligen
fastställer marknadsmässigt påslag för respektive bolag. De påslag som gäller för år 2021
beslutades av kommunfullmäktige den 27 maj 2020, § 50.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 mars 2021 lämnat följande yttrande:
All upplåning i Alingsås kommunkoncern samordnas centralt med vidareutlåning till de
kommunala bolagen. När kommunen ställer ut lån till koncernbolagen krävs räntepåslag som
läggs till på kommunens egna upplåningskostnad eftersom det inte är tillåtet att ge
kommunalt ägda bolag konkurrensfördelar. Detta innebär att bolagens villkor för finansiering
ska vara marknadsmässiga.
De marknadsmässiga räntepåslagen för år 2022 har analyserats av kommunens finansiella
rådgivare. Räntepåslaget för Alingsås Energi Nät AB är oförändrat mot föregående år och för
AB Alingsås Rådhus blir det en mindre sänkning. Förändringarna förklaras främst av hur
rörelseresultatet har utvecklats. Till 2022 sänks räntepåslagen för AB Alingsåshem och Fabs
AB, vilket främst förklaras av att analysen har tagit hänsyn till en justerad soliditet som
inkluderar övervärden i fastigheter.
Kommunstyrelsen har den 12 april 2021, § 50 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
1. Marknadsmässiga räntepåslag för AB Alingsås Rådhus fastställs till 0,45 procent för år
2022.
2. Marknadsmässiga räntepåslag för AB Alingsåshem fastställs till 0,45 procent för år 2022.
3. Marknadsmässiga räntepåslag för Fabs AB fastställs till 0,47 procent för år 2022.
4. Marknadsmässiga räntepåslag för Alingsås Energi Nät AB fastställs till 0,23 procent för år
2022.

Utdragsbestyrkande
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§ 67 2021.073 KS

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 februari 2021, § 16, beslutade kommunstyrelsen
om nya rutiner i rekryterings- och avgångsprocessen inom kommunen. Kommunstyrelsen
beslutade med anledning av detta att ge kommunledningskontoret i uppdrag att lämna
förslag på ändringar i kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning för att
möjliggöra för delegation till kommundirektör att fatta beslut om individuella
överenskommelser överstigande tre månader.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 17 mars 2021 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret föreslår följande tillägg i kommunstyrelsens reglemente under
rubriken Personalpolitiken, 10 §:
besluta om individuella överenskommelser med en omfattning överstigande motsvarande tre
månadslöner för berörd arbetstagare.

Formuleringen ger kommunstyrelsen rätt att fatta beslut rörande individuella
överenskommelser överstigande motsvarande tre månadslöner för arbetstagare hos
samtliga nämnder i kommunen. Kommunstyrelsen kan sedan i sin tur delegera
beslutanderätten i dessa ärenden till kommundirektör. Beslut om delegation till
kommundirektör fattas av kommunstyrelsen i separat ärende.
Kommunstyrelsen har den 12 april 2021, § 51 behandlat ärendet.
Anförande
Anförande hålls av Stina Karlsson (V) och Pär-Göran Björkman (S).
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen antas.

Utdragsbestyrkande
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§ 68 2021.131 KS

Delegering av beslutanderätt enligt lag om särskilda begränsningar för
att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun kan komma att behöva fatta beslut om föreskrifter som har överlåtits och
som kan komma att överlåtas till kommunerna enligt 13 § i den tillfälliga lagen (2021:4) om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, även kallad covid19-lagen eller pandemilagen.

För att tydliggöra ansvarsfördelningen och för att förbereda en skyndsam handläggning av
sådana beslut föreslås kommunfullmäktige, i de fall inte hinder mot detta föreligger enligt lag,
delegera uppgiften till kommunstyrelsen. Beslut om föreskrifter enligt covid-19-lagen ska
utgöra en sista åtgärd när andra mindre ingripande åtgärder inte har fått önskad effekt för att
minska trängsel på vissa angivna platser inom Alingsås kommun.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 22 mars 2021 lämnat följande yttrande:
Den 10 januari 2021 trädde den nya tillfälliga lagen covid-19-lagen i kraft. Covid-19-lagen
medför möjligheter för regeringen att utfärda tillfälliga förordningar för att hindra eller
begränsa smittspridning av covid-19 och gäller till och med september 2021.

13 § covid-19-lagen ger regeringen möjlighet att låta en kommun meddela föreskrifter om
förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven
plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Den 4 mars 2021 beslutade
regeringen att genom kompletterande bestämmelse i förordning (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 ge kommuner rätt att utfärda
förbud mot att vistas på vissa platser där det kan finnas risk för trängsel. Bestämmelsen
återfinns i 8 kap 1 § förordningen. Denna bestämmelse trädde ikraft den 11 mars 2021.
Ytterligare föreskrifter och smittskyddsåtgärder kan därutöver komma att beslutas och träda i
kraft snabbt.

Möjligheten att utfärda föreskrift om vistelseförbud ska användas som en sista åtgärd vid en
eskalerande smittspridning där andra mindre ingripande åtgärder för att minska trängsel på
angivna platser inte fått önskad effekt.

Utdragsbestyrkande
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KF § 68, forts

Bestämmelsen i 8 kap. 1 § i förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19 ger kommunerna en rätt att utfärda förbud att:
-vistas i en park,
-på en badplats eller,
-på någon annan liknande särskild plats.
Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att:
-det på platsen ska finnas en påtaglig risk för trängsel,
-att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket, och
-inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet.

Med begreppet ”annan liknande särskilt angiven plats” avses att endast vissa typer av
platser omfattas av bemyndigandet. De platser som omfattas är sådana som allmänheten
typiskt sett har tillträde till. Av propositionen framgår dock uttryckligen att vissa platser inte
omfattas. De platser som inte omfattas är platser där det bedrivs näringsverksamhet eller
offentlig verksamhet av mer betydande omfattning, t.ex. köpcentrum och bibliotek, och
platser som framför allt används för att förflytta sig från en plats till en annan, t.ex. gågator
och bilvägar, fartyg och andra färdmedel. Förbudföreskrifter kan alltså inte gälla sådana
platser.

De beslut som föreslås kunna fattas av kommunstyrelsen och som omfattas av delegationen
inskränker sig till förbud som gäller under perioder om minst 48 timmar och högst en vecka
och för något av följande angivna och begränsade områden:
-Badplatsen Playa Mjörn vid Mjörn
-Badplatsen Lövekulle vid Mjörn
-Lygnareds badplats vid Stora Färgen
-Badplatsen Gräfsnäs slottspark vid Anten
-Nolhaga lekplats i Nolhaga park
Beslut som innebär längre perioder och eller gäller andra områden ska hänskjutas till
kommunfullmäktige för beslut.

Utdragsbestyrkande
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KF § 68, forts

Innan en kommun meddelar föreskrifter om förbud mot att vistas på en särskilt angiven plats
ska smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över kommunens
förslag. Samråd bör även ske med Länsstyrelsen och angränsande kommuner för att
möjliggöra en samordning inom länet. Även polismyndigheten med ansvar för Alingsås bör få
information om att ett sådant beslut förbereds. Om kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet
med föreslagen delegation ska aktuellt område förtydligas i en kartbilaga till ärendet.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har uttalat sig beträffande frågan om vilket organ i
kommunen som är mest lämpat att fatta beslut enligt förordningen. SKR uttalar att det av
förordningen framgår att det är kommunen som bemyndigas att utfärda föreskrifter om förbud
enligt förordningen. Lagstiftningen i sig anger inte på vilken nivå beslut om förbud med stöd
av bemyndigandet ska fattas, vilket innebär att beslutanderätten utgår från fullmäktige.
Behov av korta beslutsvägar och snabb beredningsprocess talar för att det finns intresse av
att överlåta viss beslutanderätt på styrelsen eller en nämnd, under förutsättning av att
ärendet inte är av principiell betydelse eller annars av större vikt, det s.k. delegationsförbudet
i 5 kap. 1 § kommunallagen. Med anledning av detta uttalande från SKR bedömer
kommunledningskontoret att det är möjligt för fullmäktige att delegera beslutanderätten till
kommunstyrelsen under förutsättning att beslutet inte bedöms vara av principiell karaktär. I
dessa fall väger vikten av en snabb beredningsprocess och snabba beslutsvägar tungt, för
att kunna agera mot en ökad smittspridning av covid-19 i kommunen.
Om kommunstyrelsen gör bedömningen att ett förbud inte längre behövs ska styrelsen
omgående fatta beslut om att upphäva förbudet.
Kommunstyrelsen har den 12 april 2021, § 61 behandlat ärendet.
Anförande
Anförande hålls av Daniel Filipsson (M) och Martin Lindberg (V).
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Förslag till beslut på sammanträdet
Daniel Filipsson (M) föreslår att kommunstyrelsens förslag till beslut bifalls.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
1. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen ansvaret för uppgifter som ankommer
på kommunen enligt den tillfälliga lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av Covid-19 eller förordningar och föreskrifter som meddelas med stöd av denna, i
den mån uppgiften inte redan anförtrotts annan nämnd genom lag eller förordning.
2. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att besluta om föreskrifter som kan
meddelas med stöd av 13 § lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19. De beslut som omfattas av delegationen inskränker sig till förbud som
gäller under perioder från minst 48 timmar till högst en vecka och på följande platser:






Badplatsen Playa Mjörn vid Mjörn
Badplatsen Lövekulle vid Mjörn
Lygnareds badplats vid Stora Färgen
Badplatsen Gräfsnäs slottspark vid Anten
Nolhaga lekplats i Nolhaga park

Delegationen omfattar även en eventuell förlängning av lagen.
Anteckning
Martin Lindberg (V), Stina Karlsson (V), Tony Norman (V) och Maria Adrell (V) lämnar
följande protokollsanteckning:
I den rådande pandemisituationen anser Vänsterpartiet att det kan komma att bli nödvändigt
att ta till extraordinära åtgärder i de fall där inget annat hjälper, enligt gällande lagrum. Vi vill
dock peka på att man bör vara synnerligen försiktig med att vidta åtgärder såsom att
begränsa allmänhetens tillgång till det offentliga rummet, parker, områden av naturkaraktär
eller badplatser. För många invånare kan dessa områden vara den enda möjligheten att
vistas utomhus och röra på sig, och en begränsning här kan få negativa effekter för hälsan.
Det gäller även för invånare som är trångbodda eller på annat sätt lever utsatt eller
hälsofarligt. Speciellt barn är ofta hänvisade till sitt närområde. Vänsterpartiets generella
inställning är att människors grundlagsfästa rättigheter att röra sig fritt i samhället bör i
största möjliga mån värnas. De nu givna möjligheterna att förbjuda vistelse på dessa platser
ska alltså endast användas i yttersta nödfall då inga andra åtgärder haft effekt.
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§ 69 2020.320 KS

Svar på motion om framtagande av en långsiktig plan för Nolhaga slott
och park - Pär-Göran Björkman (S), Simon Waern (S) och Camilla
Stensson (S)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige gav motionen ”Framtagande av en långsiktigt plan för Nolhaga slott och
park - Pär-Göran Björkman (S), Simon Waern (S), Camilla Stensson (S)” till
kommunstyrelsen för beredning 2 september 2020 § 72. Kommunstyrelsens arbetsutskott
uppdrog 30 september § 143, åt kommunledningskontoret att bereda motionen.
Motionärerna önskar att tillvarata de resurser som Nolhaga slott och park utgör för
kommunen och föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i
samverkan med samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och utbildningsnämnden ta fram en
långsiktig plan för Nolhaga slott och park.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 januari 2021 lämnat följande yttrande:
I kommunen pågår ett kontinuerligt arbete att utveckla Nolhagaområdet inom
kommunledningskontoret, samhällsbyggnadskontoret och kultur- och
utbildningsförvaltningen. Det strategiska arbetet mot att utveckla Nolhagaområdet till
besöksmål för såväl boende som besökare har pågått med olika intensitet sedan den
nuvarande detaljplanens ikraftträdande 2010 och de flesta förändringar som angavs i planen
har förverkligats, eller är på väg att förverkligas.
Under föregående år träffades en grupp tjänstemän från de tre förvaltningarna för att dra upp
riktlinjer för vad det gemensamma arbetet kring Nolhaga under ledning av
stadsträdgårdsmästaren. Framtidsfrågorna har lyfts ur perspektiven besöksnäring,
evenemang, näringsliv, parkmiljö, aktiviteter, historia, föreningsliv, trafik, miljö och
exploatering. Grunderna till ett projekt med syfte att utveckla området drogs upp i augusti
2020 och har pågått under hösten och en förstudie startade i januari 2021.
Samhällsbyggnadskontoret och kommunledningskontoret har under 2019 och 2020
samarbetat med föreningar och studieförbund som startat odlingar och trädgårdutbildningar i
Nolhaga Trädgård. Kultur- och utbildningsförvaltningen har arbetat fram förslag till utveckling
av Nolhagaområdet utifrån motionen från maj 2019 om att levandegöra parker (2019.396
KS). I september 2020 presenterades ” Alingsås parker – då, nu och framtid” med strategier
för hur stadens parker i linje med Alingsås vision att bli ”Västsveriges vackraste kulturstad”.
Där finns förslag på hur Nolhaga slott och slottsparkens outnyttjade kapacitet kan utvecklas
till ett av Västsveriges mest välbesökta utflyktsmål.
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För att utveckla Nolhagaområdet till en ännu mer attraktiv plats för invånare och besökare,
anser kommunledningskontoret att ett målinriktat utvecklingsarbete mot Vision 2040 bäst
bedrivs i projektform med politisk styrning, förslagsvis med representation från berörda
nämnder. Projektets mål kan vara både att utveckla området inom befintlig detaljplan samt
lägga grunden för kommande mål och detaljplanearbete.

Då kommunledningskontoret, samhällsbyggnadskontoret och kultur- och
utbildningsförvaltningen redan arbetar tillsammans med frågan om en långsiktig plan för
Nolhaga slott och park, anses motionen besvarad.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 8 februari 2021, § 6 2021 och för egen del
beslutat att en politisk styrgrupp bestående av presidierna för kommunstyrelsen, kultur- och
utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden utses.
Anförande
Anförande hålls av Pär-Göran Björkman (S).
Förslag till beslut på sammanträdet
Pär-Göran Björkman (S) föreslår att kommunstyrelsens förslag till beslut bifalls.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen anses besvarad.
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§ 70 2020.326 KS

Svar på motion om en extern granskning av de generella
effektiviseringskraven - Martin Lindberg (V)
Ärendebeskrivning
Martin Lindberg (V) har till kommunfullmäktige den 2 september 2020, § 74, lämnat en
motion om en extern granskning av de generella effektiviseringskraven.
Motionären föreslår följande:
Att tillsätta en kommunövergripande extern utredning av de senaste årens generella
effektiviseringar, från val av metod och bedömd besparingspotential, till uppföljning av
resultatet och utvärderingen av konsekvenserna.
Att utvärderingens resultat, på ett sätt som är lämpligt, ska ligga till grund för den kommunala
budgetprocessen.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet att lämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 september 2020, § 146, att
lämna ärendet till kommunledningskontoret för beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 1 februari 2021, lämnat följande yttrande:
Kommunens verksamheter och åtaganden påverkas i hög grad av demografiska
förändringar. Med en högre andel yngre och äldre ökar behovet av välfärdsverksamheter.
Även SKR identifierar utmaningar för kommunsektorn eftersom bemanning och finansiering
inte möter det ökade välfärdsbehovet.
En indikator på välfärdsbehoven är försörjningsbördan som visar på relationen mellan antalet
personer som behöver försörjas och antalet personer som kan bidra till deras försörjning.
Detta definieras tydligare genom att uttrycka det som antalet extra personer en person i
yrkesverksam ålder behöver försörja utöver sig själv. Prognostiserad försörjningsbörda enligt
Alingsås kommuns befolkningsprognos visar på att en person i arbetsför ålder behöver
försörja 0,87 extra personer år 2020 i Alingsås. De ungas (0-19 år) andel uppgår till 0,45
extra personer och de äldres (65+) andel uppgår till 0,42 extra personer. För riket uppgår
prognosen för motsvarande år till 0,77 extra personer. Detta innebär att en person i
yrkesverksam ålder i Alingsås behöver försörja fler i icke yrkesverksam ålder jämfört med
riket. Till år 2029 bedöms försörjningsbördan i Alingsås öka till 0,89 jämfört med 0,80 för
riket.
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Det är den yrkesverksamma delen av befolkningen som står för såväl finansiering som
bemanning av kommunernas verksamheter. En större andel yngre och äldre ökar behovet av
välfärdstjänster som äldreomsorg samt förskola, grundskola och gymnasieskola. SKR har
under en längre tid angett dessa utmaningar som kommunerna står inför, vilket framgår av
publicerade ekonomirapporter. I rapporten från oktober 2019 anges att kommunerna går in
ett allt svårare finansiellt läge och därtill anges att kommunerna arbetar med effektiviseringsoch besparingsplaner för att nå balans till kommande budget- och planeringsår. I SKR:s
rapport från oktober 2020 anges att det mesta talar för att bemanningen inte kommer kunna
öka i motsvarande takt som välfärdsbehoven.
Kommunernas budgetförutsättningar försvåras ytterligare av andra faktorer. Bland dessa
anges högre investeringsnivåer. För Alingsås kommun är budgeterade investeringsnivåer
kommande år mycket höga i förhållande till föregående år. Detta ställer krav på god finansiell
planering över hela kommunkoncernen. Med kännedom om det som anges ovan krävs
omställning i verksamheterna och effektiviseringar som ger effekter på både kort och lång
sikt. SKR lyfter upp möjligheter som följer av ny teknik och digitalisering, vilket anges i de
ekonomirapporter som det hänvisas till ovan. Vidare anges att kommuner behöver arbeta
med effektiviseringar med direkta effekter samtidigt som det måste fortsätta långsiktigt.
Med kännedom om ökad efterfrågan på kommunens verksamheter och begränsade resurser
behöver verksamheter anpassas och organiseras effektivt med nya arbetssätt samt ny
teknik. För att klara utvecklingen där behoven ökar i en snabbare takt än resurserna
förutsätts effektiva verksamheter och god finansiell resursanvändning.
En utveckling där kommunens kostnader ökar i en snabbare takt än skatter och bidrag
innebär att kommunens ekonomi urholkas. Under 2019 infördes en ny
resursfördelningsmodell som tar höjd för volym- och kostnadsförändringar. Därtill säkerställer
modellen att kostnaderna inte ökar i en snabbare takt i förhållande till skatter och bidrag
eftersom uppräkningen begränsas. Kommunledningskontoret bedömer att nämnderna aktivt
behöver arbeta med anpassningar för att möta begränsade uppräkningar. I samband med
bland annat presidiedialoger följer kommunstyrelsen upp nämndernas arbete, vilket sker
inom ramen för uppsiktsplikten. Relevanta resultat i verksamheterna följs upp enligt
uppsiktplikten och alla nämnder ansvarar för att hålla en god kvalitet i verksamheten. Därtill
beslutar kommunfullmäktige årligen om både verksamhetsmål och ekonomiska ramar i
samband med budgetbeslut.
Mot bakgrund av de ovan angivna budget- och planeringsprocesserna samt det redovisade
behovet av generella effektiviseringar i kommunens verksamheter förefaller behovet av en
extern utredning inte vara nödvändig.
Kommunstyrelsen har den 8 mars 2021, § 32 lämnat följande förslag till kommunfullmäktige
för beslut:
Motionen avslås.
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Anförande
Anförande hålls av Martin Lindberg (V) och Anna Hansson (MP).
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Lindberg (V) föreslår att motionen bifalls.
Anna Hansson (MP) föreslår att Martin Lindbergs ändringsförslag bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden frågar om Martin Lindbergs m fl ändringsförslag avslås eller bifalls och finner att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning begärs.
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)
Birgitta Carlsson (S)
Anton César (S)
Leif Hansson (S)
Anita Hedén Unosson (S)
Karin Johansson (S)
Moheeb Jouda (S)
Birgitta Larsson (S)
Anders Sandberg (S)
Camilla Stensson (S)
Simon Waern (S)
Birgit Börjesson (S)
Daniel Filipsson (M)
Thorsten Larsson (M)
Eva-Lotta Pamp (M)
Daniel Ringström (M)
Karin Schagerlind (M)
Per-Gordon Tranberg (M)
Robin Almanakis (M)
Britt Berggren (M)
Daniél Nordh (C)
Ingbritt Johansson (C)
Karl-Johan Karlsson (C)
Susanna Nerell (C)
Thomas Pettersson (C)
Henrik Öhrwall (C)

Nej
Stina Karlsson (V)
Martin Lindberg (V)
Tony Norman (V)
Maria Adrell (V)
Anna Hansson (MP)
Britt-Marie Kuylenstierna (MP)
Amanda Andersson (MP)
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Jens Christian Berlin (L)
Anita Brodén (L)
Marie Mjörnvik (L)
Holger Andersson (L)
Per Palm (L)
Kristina Grapenholm (L)
Agneta Grange (SD)
Boris Jernskiegg (SD)
Zandra Pettersson (SD)
Lars-Olof Jaeger (SD)
Kristina Poulsen (SD)
Niklas Hellgren (KD)
Kent Perciwall (KD)
Ann-Lie Tulokas Olsson (KD)
Urban Eklund (KD)
Med 43 ja-röster och 7 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen avslås.
Reservation
Martin Lindberg (V), Stina Karlsson (V), Tony Norman (V) och Maria Adrell (V) reserverar sig
till förmån för eget förslag.
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§ 71 2020.331 KS

Svar på motion om införande av funktionen invånarförslag - Anna
Hansson (MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) har till kommunfullmäktige, den 2 september 2020, § 73, lämnat en
motion om införandet av funktionen invånarförslag.
Motionären yrkar att Alingsås kommunfullmäktige ska besluta om att införa en funktion som
invånarförslag, där förslag även kan ställas direkt till nämnder för att öka möjligheter till
dialog. Kommunfullmäktige beslutade att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 september, §147 att ärendet lämnas till
kommunledningskontoret för beredning.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 15 februari 2021, lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har enligt kommunstyrelsens beslut i budget för 2021-2023
uppdrag att utreda förutsättningar för att införa medborgarförslag.
Motionärens förslag på funktionen invånarförslag går i linje med detta uppdrag.
Kommunledningskontoret kommer att beakta de förslag som motionären har lagt fram i
utredningen om förutsättningar att införa medborgarförslag.
Juridiskt finns det inga hinder, då kommunallagen ändrades 2007 för att förenkla
användandet av medborgaförslag. Av 5 kap. 25 § kommunallagen i dess nya lydelse,
framgår att fullmäktige kan överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärende som
väckts genom medborgarförslag utom i fall som anges i 3 kap. 9 §, dvs. ärenden av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. De nya lagarna gör att fullmäktige
inledningsvis behöver bestämma om ett ärende som väckts genom medborgarförslag ska
avgöras av fullmäktige själv, eller om fullmäktige ska överlåta till styrelsen eller en annan
berörd nämnd att besluta i ärendet. Enligt bestämmelserna i 5 kap. 64 § andra stycket
kommunallagen ska fullmäktiges arbetsordning innehålla föreskrifter om hur
medborgarförslag ska hanteras, om fullmäktige har beslutat tillåta sådana.
I kommunallagen används ordet medborgare för personer som är folkbokförda i kommunen.
Majoriteten av de kommuner och regioner som har infört funktionen kallar denna
medborgarförslag. Utifrån det kommer kommunledningskontoret att fortsättningsvis använda
medborgaförslag i diskussioner kring förutsättningarna att införa en sådan funktion.
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Kommunstyrelsen har den 8 mars 2021, § 27 behandlat ärendet och lämnat följande förslag
till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen anses besvarad.
Anförande
Anförande hålls av Anna Hansson (MP) och Jens Christian Berlin (L).
Förslag till beslut på sammanträdet

Anna Hansson (MP) föreslår att motionen bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden frågar om Anna Hanssons ändringsförslag avslås eller bifalls och finner att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen anses besvarad.
Reservation
Anna Hansson (MP), Britt-Marie Kuylenstierna (MP) och Amanda Andersson (MP) reserverar
sig till förmån eget förslag.
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§ 72 2020.341 KS

Svar på motion om språktest vid anställning till arbeten inom kommunen
där kommunikation är viktigt - Boris Jernskiegg (SD) m fl
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD), Glenn Pettersson (SD), Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson (SD)
Otto Stryhn (SD) och Lars Olof Jaeger (SD). har till kommunfullmäktige den 2 september
2020 § 75 lämnat en motion om språktest vid anställning till arbeten inom kommunen där
kommunikation är viktigt.
Motionärerna framför att språktest ska genomföras vid anställning till arbeten inom Alingsås
kommun där kommunikation är viktigt. Motionärerna inriktar frågan framförallt till vård och
omsorg där man anser att vikten av förståelse är mest uppenbar. Motionärerna föreslår
följande:
-Att språktest genomförs vid anställning till arbeten inom kommunen där kommunikation är
viktigt.
-Att brukarnas behov är det som styr.
-Att en analys görs för att säkerställa att personal och brukare förstår varandra.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 30 september § 148 att remittera motionen till
kommunledningskontoret.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 17 februari 2021, lämnat följande yttrande:
I antagen budget för 2021-2023 kopplat till avsnittet "Konkreta åtgärder för en bättre
äldreomsorg" anges att Alingsås kommun ska: "Tillse att lämpliga språkkrav tas fram för
anställning med tillhörande möjlighet till språkutbildning". Vård- och omsorgsförvaltningen
deltar tillsammans med Göteborgsregionen (GR) i regeringens satsning Äldreomsorgslyftet.
Äldreomsorgslyftet möjliggör för anställda med tidsbegränsade och tillsvidareanställningar
inom äldreomsorgen betald utbildning på arbetstid, vilket medför en total kompetenshöjning
och en högre andel utbildade medarbetare inom förvaltningen. Alingsås kommun har
tilldelats 25 utbildningsplatser som pågår fram till december 2021.
Vård- och omsorgsförvaltningen samverkar sedan tidigare med Vård- och omsorgscollege
för relevanta utbildningar inom vård och omsorg. Under året planerar förvaltningen att
tillsammans med Vård- och omsorgscollege genomföra en utbildning för språkombud inom
vård- och äldreomsorgens verksamheter. För att se över och öka möjligheten till anställning
för personer med språksvårigheter kommer vård- och omsorgsförvaltningen under 2021
även att delta i ett projekt som handlar om att ge språkstöd via en APP med inriktning på
vårdrelaterade frågor.
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Inom GR kommer kompetensförsörjningsfrågan aktualiserats genom att ett Branschråd
Äldreomsorg skapas 2021. Alingsås kommun, vård- och omsorgsförvaltning deltar med
representanter i rådet. Syftet med branschrådet är att samla olika aktörer och perspektiv för
att arbeta långsiktigt och strategiskt med ett regionalt perspektiv, och att ta fram konkreta
förslag och metoder för att bidra till kompetensförsörjningen i äldreomsorgen i regionen. Som
exempel har branschrådet lagt fram förslag om att skapa en GR-gemensam titulatur med
utbildningskrav för baspersonal i äldreomsorgen samt utforma en GR- gemensam modell för
kompetensutveckling inom äldreomsorgen likt Yrkesresan eller motsvarande.
För att erbjudas en tillsvidareanställning inom Vård och omsorgsförvaltningen med koppling
till äldreomsorg ställer förvaltningen krav att medarbetaren har utbildning motsvarande
undersköterska. För att genomföra denna utbildning krävs kunskaper i det svenska språket
motsvarande gymnasiekompetens.
Kompetenskrav timavlönade: Kompetenskraven för timavlönade utgår ifrån verksamheternas
behov och är i vissa fall lägre än för en tillsvidareanställning. Skälet till att Alingsås kommun
har lägre kompetenskrav för timavlönade handlar om kompetensförsörjning utifrån ett både
kort och långt perspektiv. Vi står idag i en kompetensförsörjningsutmaning där vi för att klara
den dagliga bemanningen behöver timavlönade för att täcka framförallt akuta behov kopplat
till frånvaro. Genom att erbjuda timavlönade medarbetare en möjlighet att jobba inom vård,
skola och omsorg och på den vägen väcka intresse för att på sikt utbilda sig inom det
området ser vi en hantering som gynnar både verksamhet och individ. Introduktion av
timavlönade genomförs både utifrån ett generellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv
där den arbetsplatsförlagda introduktionen genomförs.
Inom ramen för särskilt uppdrag kopplat till budget 2021-2023 kommer Alingsås kommun att
tydliggöra kompetenskraven som krävs för anställning (ej timanställda) inom kommunens
olika befattningar. I de fall kompetenskraven inte överensstämmer med formell kompetens
inom språk på Vård och omsorgsförvaltningen kommer arbetsgivaren att arbeta för att
erbjuda möjlighet till språkutbildning. Utifrån erfarenheter med detta arbete kan därefter
övriga förvaltningar med liknande behov använda lösningarna. Dessa åtgärder samt
pågående aktiviteter utgör tillsammans ett paket som kommer att utveckla verksamheten och
i dagsläget ser kommunledningskontoret inte att testverktyg avseende språk är en del av
lösningen framåt.
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Kommunstyrelsen har den 8 mars 2021, § 29 behandlat ärendet.
Anförande
Anförande hålls av Boris Jernskiegg (SD), Eva-Lotta Pamp (M), Susanna Nerell (C), Anna
Hansson (MP), Simon Waern (S) och Pär-Göran Björkman (S).
Förslag till beslut på sammanträdet

Eva-Lotta Pamp (M), Simon Waern (S) och Pär-Göran Björkman (S) föreslår att
kommunstyrelsens förslag till beslut bifalls.
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen anses besvarad.
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§ 73 2020.347 KS

Svar på motion gällande stationsområdet - Boris Jernskiegg (SD) m fl
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD), Glenn Pettersson (SD), Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson
(SD), Otto Stryhn (SD) och Lars-Olof Jaeger (SD) lämnade till kommunfullmäktige den 2
september 2020, § 76 en motion om trygghet i stationsområdet.
Motionärerna föreslår att:
1. En bred riskanalys görs över området.
2. Stationsområdet görs säkrare genom bättre belysning.
3. Ordningsvakter hyrs in vid behov.
4. Stationsområdet får övervakning med kameror.
5. Det nya cykelgaraget får kameraövervakning.
6. Stationsområdet säkerställer handikappades behov.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 15 februari 2021, lämnat följande yttrande:
Det pågår idag två parallella arbeten med att utveckla tryggheten i Alingsås stationsområde
på kommunledningskontoret.
I det första arbetet ingår kommunledningskontoret i ett trygghetsskapande projekt, där
Västtrafik tillsammans med polisen och fyra kommuner arbetar för att skapa trygga
stationslägen. Arbetet drivs enligt Västtrafiks projektmodell STK (Samordning för Trygghet i
Kollektivtrafiken), ett systematiskt arbetssätt som bygger på kunskapsbaserad
brottsprevention. Modellen bygger i grova drag på att man först genomför en bred
kunskapsinsamling och analys, därefter tas förslag på åtgärder fram. Projektet genomförs i
dialog och samverkan med berörda aktörer och brukare.
I dagsläget befinner sig projektet i inventeringsfasen. Som nästa steg planeras en
fördjupning av den datainsamling och dialog som polisen har påbörjat. I detta arbete ingår
även fastighetsägarna på stationsområdet som Jernhusen och Västfastigheter. Denna del i
projektet bedömer kommunledningskontoret motsvara motionens önskan om en bred
riskanalys i punkt 1. När kunskapsinsamlingen är genomförd kommer förslag på åtgärder att
tas fram. Då kan åtgärder liknande punkt 2-5 i motionen bli aktuella, om analysen är att det
behövs.
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I det andra arbetet som kommunledningskontoret driver planeras för en mer övergripande
utveckling av stationsområdet. Kommunledningskontoret har nyligen inlett ett arbete som ska
resultera i en övergripande mål-och strukturbild för området. Därefter ska ett
detaljplanearbete inledas. I Alingsås kommuns budget anges att i kommande planer för
stationsområdet kommer också trygghet och säkerhet vara särskilt viktiga delar. I detta
arbete kommer även tillgänglighet att vara ett viktigt utvecklingsområde och därmed kommer
punkt 6 i motionen att hanteras.
Kommunledningskontoret instämmer i bedömningen att det finns behov av att öka tryggheten
och tillgängligheten på Alingsås station och har därför påbörjat ett arbete med detta. Att på
förhand avgöra vilka konkreta åtgärder som krävs vore dock att föregå det arbete som nu har
inletts.
Kommunstyrelsen har den 8 mars 2021, § 30 behandlat ärendet.
Anförande
Anförande hålls av Boris Jernskiegg (SD) och Lars-Olof Jaeger (SD).
Förslag till beslut på sammanträdet

Boris Jernskiegg (SD) föreslår att kommunstyrelsens förslag till beslut bifalls.
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen anses besvarad.
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Svar på motion gällande kameraövervakning av kommunens fastigheter Boris Jernskiegg (SD) m fl.
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD), Glenn Pettersson (SD), Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson
(SD), Otto Stryhn (SD) och Lars Olof Jaeger (SD) har till kommunfullmäktige den 22 augusti
2020, §77, i en motion yrkat att en samlad säkerhetsanalys ska göras av kommunens
samtliga fastigheter. Vidare yrkar motionärerna att kommunen ska ansöka om
kameraövervakning på skolor, fritidshem, idrottsanläggningar och kommunala fastigheter
såsom Rådhuset och kontor, samt att kommunen sätter upp kameror efter givna tillstånd.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 12 februari 2021, lämnat följande yttrande:
I kommunkoncernens ägo finns ca 166 fastigheter. De är uppdelade på tre ägare Fabs som
största ägare har ca 90 fastigheter, Alingsåshem ca 60 och Alingsås kommun 16 fastigheter.
Alla fastigheter är inte bebyggda, några fastigheter har också ett flertal byggnader.
Det finns ett behov av säkerhetsanalys för några av Alingsås kommuns fastigheter och
byggnader. De byggnader och anläggningar som avses är Gräfsnäsparken, Alingsåsparken
och toaletterna vid Stora Torget i Alingsås. För de andra fastigheterna finns det idag inget
behov av varken analys eller förstärkt skydd. För Fabs och Alingsåshems byggnader finns
det i dagsläget inte något behov av kameraövervakning enligt fastighetsägaren. Alingsåshem
svarar dock för byggnaderna och anläggningarna och fråga om verksamheternas behov är
därmed inte tillräckligt besvarad.
Vad gäller samtliga kommunala skolor, förskolor och fritidshem har säkerhetsenheten
tillsammans med lokalpolis och barn- och ungdomsförvaltningen under 2019/2020 genomfört
säkerhetsbesök. Vid dessa framkom att skolor och förskolor har gemensamma önskemål om
en säkrare arbets- och verksamhetsmiljö. Dock framkom inte att kameror skulle avhjälpa de
säkerhetsbrister som finns i skolor och förskolor. Det handlar om svårigheter att snabbt låsa
en skola, att det inte går att meddela sig mellan varandra inom skolbyggnaden, att
högtalarsystem saknas eller inte fungerar. Vid några förskolor har problem påtalats med
besökare som använder sig av de insynsskyddade innergårdarna under kvälls- och helgtid.
De genomförda besöken och de inom förvaltningen övergripande brister som upptäckts skall
hanteras och förslag på åtgärder ska läggas fram under 2021. I fråga om brister och
sårbarheter som rör enstaka skolor eller förskolor förs dialog mellan barn- och
ungdomsförvaltningen och den aktuella skolan/förskolan.
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Ett arbete har påbörjats med att se över såväl bevakning med väktare såsom befintlig
bevakning med kamera samt personlarm. Målsättning är att ha en ändamålsenlig bevakning
där säkerhetsenheten har ansvar för en kommunövergripande bild och styrning över
bevakning. Bevakningsorganisationen ska ha möjlighet att styras utifrån rådande
omständigheter och genom kontinuerlig kontakt med väktarna kan en bättre lägesbild styra
verksamheten.
Arbetet med skydd för rikets säkerhet har också startats där några känsliga verksamheter
identifierats såsom skyddsvärda utifrån säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Nästa steg i
detta blir säkerhetsskyddsanalyser för var och en av de verksamheterna. Det arbetet ska
också utmynna i en åtgärdsplan som kan komma att inrymma även kameraövervakning.
Under 2020 har också ett kommunövergripande incidentrapporteringssystem
implementerats. Där kommer säkerhetsenheten att kunna följa verksamheter och fastigheter
där brottslig verksamhet är överrepresenterad och där kameraövervakning skulle kunna vara
ett verktyg för att komma tillrätta med till exempel skadegörelse och klotter.
Det pågår därmed redan ett arbete för att se över såväl fastigheter, byggnader och
verksamheters säkerhet. Detta arbete ligger i linje med det som motionärerna har yrkat.
Arbetet sträcker sig också utanför de fastigheter som ägs av kommunkoncernen. Arbetet
bedrivs inom skilda verksamhetsområden såsom, säkerhetsskydd, skolsäkerhet,
bevakningsuppdragsupphandling, incidentrapporteringssystem, när ny verksamhet flyttar
eller startar osv. Arbetet hålls samman genom säkerhetsenheten och kommer så småningom
att utmynna i en god lägesbild över kommunen där också kommunens behov av
kameraövervakning kommer att tillgodoses. Det föreslagna arbetssättet har sin grund i ett
arbetssätt som startar i att det skyddsvärda identifieras för att i nästa steg identifiera det som
hotar det skyddsvärda. Detta för att kunna föreslå adekvata åtgärder där kameraövervakning
är en av fler tänkbara verktyg. Nuvarande arbetssätt innebär också att kommunen utöver sitt
fastighetsägaransvar också inkluderar platser där kommunen hyr lokaler av annan
fastighetsägare eller platser som är och känns otrygga.
Kommunstyrelsen har den 8 mars 2021, § 31 behandlat ärendet.
Anförande
Anförande hålls av Boris Jernskiegg (SD) och Anna Hansson (MP).
Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Hansson (MP) föreslår att kommunstyrelsens förslag till beslut bifalls.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen anses besvarad.
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§ 75 2020.373 KS

Svar på motion om NPF-säkrad gymnasieutbildning - Camilla Stensson
(S), Anton César (S) och Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning
Camilla Stensson (S), Anton César (S) och Simon Waern (S) har till kommunfullmäktige den
30 september 2020, § 117 lämnat en motion om en NPF (neuropsykiatriska funktionshinder)säkrad gymnasieutbildning.
Motionärerna föreslår följande:
Kommunfullmäktige ger kultur- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till en
sökbar NPF-säkrad gymnasieutbildning på Alströmergymnasiet.
Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2020, § 117 att lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 oktober
2020, § 164 att remittera motionen till kultur- och utbildningsnämnden för besvarande.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 11 januari 2021 lämnat följande yttrande:
Kultur- och utbildningsnämnden behandlade motionen den 16 december 2020, § 99 med
förslaget att motionen ska avstyrkas. Förslaget motiveras bland annat med att stödinsatser
bör rikta in sig på individuella lösningar utifrån den enskildes behov, i stället för att den
samlade funktionsvariatonen helt ska styra stödet. I grunden ska alla gymnasieprogram vara
så kallade NPF-säkrade eftersom elever ska erbjudas stöd enligt 3 kap 2 § skollagen. Att
hänvisa samtliga elever med NPF-problematik till endast ett specifikt gymnasieprogram
riskerar att utgöra en indirekt diskriminering. Alla nationella gymnasieprogram måste vara
öppna för samtliga inom gymnasieskolans målgrupp.
I kultur- och utbildningsförvaltningens utredning den 8 december 2020 som ligger till grund
för kultur- och utbildningsnämndens förslag redogörs för de satsningar som är befintliga inom
nämnden i dag. Det framgår att Alingsås kommun i dag aktivt arbetar med trygga övergångar
från grundskola till gymnasieskola enligt en väl utarbetad struktur. Det finns antagna riktlinjer
för det kommunala aktivitetsansvaret, som inbegriper de som inte är behöriga till ett nationellt
gymnasieprogram. Nämnden har säkerställt att elever på Alströmergymnasiet vid behov
erbjuds stöd och åtgärder inom en kort tidsfrist.
Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillägga, och föreslår därmed att motionen
ska avslås.
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Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 8 februari 2021, § 7 2021 och lämnat följande
förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen avslås.
Anförande
Anförande hålls av Camilla Stensson (S).
Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Stensson (S) föreslår att motionen bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden frågar om Camilla Stenssons ändringsförslag avslås eller bifalls och finner att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning begärs.
Följande beslutsgång godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för avslag till kommunstyrelsens förslag.
Ja
Daniel Filipsson (M)
Thorsten Larsson (M)
Eva-Lotta Pamp (M)
Daniel Ringström (M)
Karin Schagerlind (M)
Per-Gordon Tranberg (M)
Robin Almanakis (M)
Britt Berggren (M)
Daniél Nordh (C)
Ingbritt Johansson (C)
Karl-Johan Karlsson (C)
Thomas Pettersson (C)
Henrik Öhrwall (C)
Jens Christian Berlin (L)
Anita Brodén (L)
Marie Mjörnvik (L)
Holger Andersson (L)
Per Palm (L)
Kristina Grapenholm (L)
Agneta Grange (SD)
Boris Jernskiegg (SD)
Zandra Pettersson (SD)
Kristina Poulsen (SD)

Nej
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)
Birgitta Larsson (S)
Anders Sandberg (S)
Camilla Stensson (S)
Simon Waern (S)
Birgit Börjesson (S)
Susanna Nerell (C)
Lars-Olof Jaeger (SD)
Stina Karlsson (V)
Tony Norman (V)
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Niklas Hellgren (KD)
Kent Perciwall (KD)
Ann-Lie Tulokas Olsson (KD)
Urban Eklund (KD)
Martin Lindberg (V)
Maria Adrell (V)
Anna Hansson (MP)
Britt-Marie Kuylenstierna (MP)
Amanda Andersson (MP)
Med 32 ja-röster och 18 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen avslås.
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§ 76 2020.406 KS

Svar på motion om hundrastgårdar - Boris Jernskiegg (SD) och Agneta
Grange (SD)
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange (SD) har till kommunfullmäktige den 30 september
2020, § 121 lämnat en motion om fler rastgårdar för hundar i Alingsås.
Motionärerna föreslår följande:
-Att kommunen undersöker möjligheterna för lämpliga platser inom kommunen
där hundrastgårdar kan uppföras.
-Att kommunen uppför hundrastgårdar i kommunens olika delar, beroende på behov.
-Att kommunen undersöker eventuell sponsring för dessa rastgårdar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 oktober 2020,167 § att remittera
motionen till kommunledningskontoret för beredning.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 16 februari 2021, lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
I beredningen av ärendet har kommunledningskontoret varit i kontakt med berörda
verksamheter och funktioner. I dagsläget finns det tre hundrastgårdar i Alingsås kommun: en
i Nolhaga vid reningsverket, en på Savannen och en relativt nyöppnad i Gräfsnäs.
Ytan för hundrastgården i Nolhaga kommer under cirka 10 år att användas för reningsverkets
ombyggnad, ännu är det oklart vad som händer efteråt vilket beror på reningsverkets behov.
Ett ersättningsområde i Nolhaga undersöks av park- och naturenheten. Hundrastgården på
Savannen kommer under det närmaste året att utökas något.
Park- och naturenheten undersöker för närvarande plats för någon ytterligare hundrastgård
inom Alingsås tätort för att anlägga under 2021. På samma sätt undersöks plats i Ingared för
att eventuellt anlägga en hundrastgård under 2022 - 2023. Möjligheten att anlägga en
hundrastgård i Sollebrunn är svårare, då kommunen inte förfogar över så mycket ytor, men
även det kommer att undersökas. Bedömningen är att det under de närmaste åren går att
öppna 2-3 nya hundrastgårdar i kommunen.
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Sponsring av allmänna anläggningar är något som Alingsås kommun har jobbat
förhållandevis lite med, exempel finns dock från arbetet med Jertas park där olika lekredskap
sponsrats av näringslivet. I det fallet användes sponsring för att kunna höja nivån på ytorna
och tillföra mervärden som inte hade kunnat tas om hand inom projektets budget.
I riktlinje för sponsring i Alingsås kommun antagen av kommunstyrelsen den 9 mars 2020, §
30, anges på ett tydligt sätt hur sponsring ska gå till för att inte medföra risk för misstanke om
muta eller på annat sätt strida mot lagar och regler. Vikten av transparens i processen gör att
det kräver en relativt stor arbetsinsats, vilket kan vara motiverat i större projekt. Anläggande
av hundrastgårdar är en relativt liten investering för kommunen, men kräver marktillgång och
sedan kontinuerlig drift och skötsel vilket inte lämpar sig lika väl för sponsring som rena
investeringar.
Kommunledningskontorets bedömning är att det är bra att platser för att rasta okopplade
hundar under kontrollerade former tillhandahålls. I takt med att kommunen växer finns behov
av att etablera några ytterligare platser. Ett mer strukturerat arbete kring detta är positivt,
vilket också är under planering. Ett sådant arbete kommer att behöva göras i samverkan i
kommunen, för att säkerställa en bra långsiktig placering i linje med översiktlig planering.
Särskilt i de fall då man vill etablera en hundrastgård på kommunal mark som inte är allmän
plats.
Sponsring i samband med kommunala investeringar är en god idé och bör kunna användas i
något större omfattning än idag. Då det är ett relativt tidskrävande arbetssätt, är
bedömningen att det lämpar sig mer för andra typer av projekt än hundrastgårdar.
Motionen anses besvarad i och med att önskat behov inarbetas i ordinarie arbete på
samhällsbyggnadskontoret i samverkan med bland andra tillväxtavdelningen.
Kommunstyrelsen har den 8 mars 2021, § 28 behandlat ärendet.Anförande
Anförande hålls av Boris Jernskiegg (SD), Pär-Göran Björkman (S), Stina Karlsson (V)
Ingbritt Johansson (C) och Susanna Nerell (C).
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
1. Motionens två första att-satser bifalls.
2. Motionens tredje att-sats anses besvarad.
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Svar på motion om utvecklingsplaner för Säveån och Gerdska ström Simon Waern (S), Camilla Stenson (S), Leif Hansson (S)
Ärendebeskrivning
Simon Waern (S), Camilla Stensson (S) och Leif Hansson (S) har till kommunfullmäktige den
28 oktober 2020, § 146 lämnat en motion om utvecklingsplan för Säveån och Gerdska ström.
I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen eller annan lämplig
kommunal instans, i uppdrag att ta fram utvecklingsplaner för Säveån och Gerdska ström.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 mars 2021 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontorets bedömning är att både Gerdska ström och Säveån har stor
potential att bidra med ökade kvalitéer i staden. Detta kan till viss del uppnås genom ökad
skötsel och underhåll, men kommer troligen även kräva nya investeringar. Därför behövs en
plan som definierar vilken typ av värden och åtgärder som eftersträvas, vad som är möjligt
att genomföra och hur detta ska kommuniceras. Eftersom planeringsförutsättningarna för de
två åarna skiljer sig åt, redovisas dessa separat.
Området längs med Gerdska ström är till stor del planerad och anlagd mark. Under åren
2001 och 2015 tillkom en hel del bebyggelse längs med ån, vilket har gjort att det gröna
årummet blivit smalare. Trots stora investeringar i nya bostäder och verksamhetslokaler, har
det inte tillkommit några nya platsbildningar eller någon betydande upprustning av åstråket.
Eftersom marken längs med stråket numera är bebyggd, är möjligheten att utveckla årummet
i samband med andra exploateringsprojekt liten. Däremot är planeringsförutsättningarna
tydliga och kommunledningskontorets bedömning är att arbetet med en utvecklingsplan kan
startas omgående.
Till skillnad från Gerdska ström rinner Säveån längs med en mer varierad och till större del
outvecklad terräng. Eftersom ån tangerar såväl bostadsområden, naturområden,
grönområden och idrottsområden är potentialen att skapa målpunkter och turistvärden stor.
Den relativt höga andelen oplanerad mark innebär att möjligheterna till förändring är stora,
men även att de tekniska, planmässiga och ekonomiska utvecklingsmöjligheterna är oklara.
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KF § 77, forts
Säveån är ett vattendrag i ständig förändring eftersom ån eroderar i ytterkurvorna och
sedimenterar i innerkurvorna. Varje åtgärd som genomförs i ån skapar en följdeffekt, som
kan innebära att erosion, försämrad stabilitet eller sedimentering uppstår någon annanstans.
Stabilitetsåtgärder och muddringsarbeten i Säveån genomförs i de flesta fall först när erosion
har inträffat eller i samband med planerade exploateringsprojekt, exempelvis vid Brogården.
Idag saknas ett samlat arbete med stabilitetssäkringen av ån. Det finns inte heller något
uppdrag att tillskapa rekreativa inslag, när sådana investeringar genomförs.

Under 2021 kommer arbetet med flera utredningar som kartlägger förutsättningarna för
utveckling längs med Säveån att inledas. Våren 2021 kommer en inmätning av Säveån med
slänter att genomföras. Syftet är att skapa ett underlag om stabiliteten, för att kunna använda
som grund vid planläggning och exploatering, samt för förebyggande åtgärder vid befintlig
bebyggelse.
Kommunens övergripande utredning av geotekniska förhållanden är också i behov av
uppdatering. Därutöver kommer en stadsplan för Alingsås tätort att tas fram. Den ska
identifiera lämplig mark för bebyggelse, bland annat längs med Säveån. Innan
utvecklingsplanen för Säveån tas fram, bör planeringsförutsättningarna först tydliggöras i
planer och utredningar. De förslag som tas fram i en utvecklingsplan, kan då samordnas med
andra planerade investeringar längs med Säveån.

Kommunledningskontorets bedömning är att båda åarna har ett behov av utvecklingsplaner.
För Gerdska ström är förutsättningarna relativt tydliga och därför kan ett arbete med en
utvecklingsplan påbörjas relativt omgående. Innan en utvecklingsplan för Säveån tas fram,
bör planeringsförutsättningarna ha tydliggjorts.

Eftersom det finns stora planeringsmässiga och ekonomiska synergieffekter med att skapa
upplevelsevärden vid åarna i samband med andra exploaterings- eller stabilitetsprojekt, bör
kommunen särskilt beakta möjligheten att skapa rekreativa kvalitéer, om investeringar i
närheten av åarna genomförs. Exempelvis när erosionsskydd tillskapas.

Arbetet med att ta fram utvecklingsplaner bör ledas av gatu- och parkavdelningen på
samhällsbyggnadskontoret och inkludera kommunledningskontorets tillväxtavdelning, samt
kultur- och utbildningsförvaltningen.

Utdragsbestyrkande

37

Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-04-28

KF § 77, forts
Kommunstyrelsen har den 12 april 2021, § 52 behandlat ärendet.
Anförande
Anförande hålls av Simon Waern (S) och Boris Jernskiegg (SD).
Förslag till beslut på sammanträdet
Boris Jernskiegg (SD) föreslår föreslår att kommunstyrelsens förslag till beslut bifalls.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
1. Motionen bifalls.
2. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra uppdraget i enlighet med
kommunstyrelsens yttrande.
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§ 78 2021.058 KS

Redovisning av obesvarade motioner 2021
Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 32 ska kommunstyrelsen två gånger om året, i
april och oktober, redovisa för fullmäktige de motioner som ännu inte har färdigställts.
Kommunfullmäktige har då att ta ställning om motioner vars beredning inte kunnat avslutas
inom ett år ska avskrivas från ytterligare beredning, eller fortsätta handläggas.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 12 april 2021 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har upprättat en sammanställning över obesvarade motioner. Två
motioner var äldre än ett år när kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 31
mars 2021, § 76. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att föreslå kommunfullmäktige
besluta att de två motionerna skulle få fortsätta handläggas.
Kommunfullmäktige behandlade dock båda motionerna den 31 mars 2021 och det finns
därmed inga motioner som i nuläget är äldre än ett år.
Totalt har 20 motioner lämnats in till kommunfullmäktige som ännu inte är besvarade.
Sammanställning visas i bilaga till tjänsteskrivelsen.
Kommunstyrelsen har den 12 april 2021, § 53 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Redovisningen godkänns.
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§ 79 2021.242 KS

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om våld i nära relationer
- Anita Brodén (L)
Ärendebeskrivning
Anita Brodén (L) lämnar en interpellation om våld i nära relationer.
Interpellanten ställer följande fråga till kommunstyrelsens ordförande:
-

Bedömer kommunstyrelsens ordförande att ytterligare åtgärder behöver vidtagas?

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Interpellationen lämnas till kommunstyrelsens ordförande för besvarande på
nästa kommunfullmäktigesammanträde.
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§ 80 2021.226 KS

Motion om översyn av delegationsordningar - Simon Waern (S), Anders
Sandberg (S), Anita Hedén Unosson (S)
Ärendebeskrivning
Simon Waern (S), Anders Sandberg (S) och Anita Hedén Unosson (S) lämnar en motion om
översyn av nämndernas delegationsordningar.
Motionärerna föreslår följande:
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av samtliga
nämnders delegationsordningar i syfte att stärka den politiska kontrollen. Översynen ska
åtföljas av generella förslag till ändringar av delegationsordningarna för vidare beslut i
respektive nämnd.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 81 2021.244 KS

Motion om att stoppa timanställningarna inom vård och omsorg - Maria
Adrell (V)
Ärendebeskrivning
Maria Adrell (V) lämnar en motion om att stoppa timanställningar inom vård och omsorg.
Motionären föreslår följande:
Att Alingsås kommun fattar ett principbeslut om att timanställningar ej ska tillämpas i
äldreomsorg som finansieras av kommunen oavsett utförare.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 82 2021.245 KS

Motion om ökad sjukskötersketäthet i vård och omsorg - Maria Adrell (V)
Ärendebeskrivning
Maria Adrell (V) lämnar en motion om att öka sjukskötersketätheten i vård och omsorg.
Motionären föreslår följande:
Att Alingsås kommun tar fram en plan för att kraftigt stärka upp sjuksköterskekompetensen
inom vård och omsorg.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 83 2021.216 KS

Avsägelse av uppdrag som ledamot i vård- och omsorgsnämnden Zlatibor Sinik (C)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Zlatibor Sinik (C) har i skrivelse den 16 april 2021 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i vårdoch omsorgsnämnden.
Expedieras till
Z. Sinik, VON, Klk-kansli, (Klk-lön)
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§ 84 2021.221 KS

Avsägelse av uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden - Bo
Lundbladh (C)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Bo Lundbladh (C) har i skrivelse den 19 april 2021 avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
vård- och omsorgsnämnden.
Expedieras till
B. Lundbladh, VON, Klk-kansli, (Klk-lön)
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§ 85 2021.187 KS

Avsägelse av uppdrag som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden Christian Wiberg (MP)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Christian Wiberg (MP) har i skrivelse den 13 april avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
samhällsbyggnadsnämnden.
Expedieras till
C. Wiberg. SBN, Klk-kansli, (Klk-lön)
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§ 86 2021.233 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ny ledamot i kultur- och
utbildningsnämnden efter Maria Åkebrand (KD), Adam Jansson (KD)
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Adam Jansson (KD) utses till ny ledamot i kultur- och utbildningsnämnden efter Maria
Åkebrand (KD) för tiden fram till och med den 31 december 2022.

Expedieras till
A. Jansson, KUN, Klk-kansli, (Klk-lön)
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§ 87 2021.234 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ny ledamot i
samhällsbyggnadsnämnden efter Christian Wiberg (MP), Sebastian
Birgersson (MP)
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Sebastian Birgersson (MP)) utses till ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden efter Christian
Wiberg (MP) för tiden fram till och med den 31 december 2022.

Expedieras till
S. Birgersson, SBN, Klk-kansli, (Klk-lön)
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§ 88 2021.235 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ny ledamot i vård- och
omsorgsnämnden efter Zlatibor Sinik (C), Bo Lundbladh (C)
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Bo Lundbladh (C) utses till ny ledamot i vård- och omsorgsnämnden efter Zlatibor Sinik (C)
för tiden fram till och med den 31 december 2022.

Expedieras till
B. Lundbladh, VON, Klk-kansli, (Klk-lön)
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§ 89 2021.236 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ny ersättare i vård- och
omsorgsnämnden efter Bo Lundbladh (C), Zlatibor Sinik (C)
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Zlatibor Sinik (C) utses till ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter Bo Lundbladh (C)
för tiden fram till och med den 31 december 2022.

Expedieras till
Z. Sinik, VON, Klk-kansli, (Klk-lön)
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§ 90 2021.237 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ny ersättare i valberedningen efter Linda
Espeving (M), Daniel Ringström (M)
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Daniel Ringström (M) utses till ny ersättare i valberedningen efter Linda Espeving (M) för
tiden fram till och med den 31 december 2022.

Expedieras till
D. Ringström, Klk-kansli, (Klk-lön)
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§ 91

Meddelanden

·
·
·
·

§ 14 SN Ej verkställda beslut anmälda till Inspektionen för vård och omsorg 2020,
kvartal 4
Bilaga – Rapport ej verkställda beslut kvartal 4, 2020
§ 56 SBN Ändring av detaljplan A413 för Alingsås, Utemiljö för Brogårdens förskola
(Del av Nolby 37:6), antagen
§ 59 SBN Ändring av detaljplan 20 för Alingsås, Bostad vid Opalgatan 22
(fastigheten Bärnstenen 2), antagen
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