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Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-05-26
Plats och tid

Trolle Lindgrens sal,
Alströmergymnasiet, Alingsås
kl. 18:00-21:55

Beslutande

Kristina Grapenholm (L) (ordförande)
Birgitta Carlsson (S) (vice ordförande)
Per-Gordon Tranberg (M) (2:e vice ordförande)
Roger Andersson (S)
Sebastian Aronsson (S)
Pär-Göran Björkman (S)
Anton César (S)
Leif Hansson (S)
Anita Hedén-Unosson (S)
Karin Johansson (S)
Moheeb Youda (S)
Birgitta Larsson (S)
Anders Sandberg (S)
Camilla Stensson (S)
Simon Waern (S)
Linda Espeving (M)
Daniel Filipsson (M)
Thorsten Larsson (M)
Eva-Lotta Pamp (M)
Daniel Ringström (M)
Karin Schagerlind (M)
Philip Perdin (M)
Daniél Nordh (C)
Ing-Britt Johansson (C) §§92-97
Karl-Johan Karlsson (C)
Thomas Pettersson (C)
Ali Said (C)
Stefan Bedö (L)
Jens Christian Berlin (L)
Anita Brodén (L)
Jan Kesker (L)
Gunilla Gomér (SD)
Agneta Grange (SD)
Boris Jernskiegg (SD)
Glenn Pettersson (SD)
Zandra Pettersson (SD)
Niklas Hellgren (KD)
Lady France Mulumba (KD)
Kent Perciwall (KD)
Ann-Lie Tulokas Olsson (KD)
Martin Lindberg (V)
Tony Norman (V)
Anna Hansson (MP)
Britt-Marie Kuylenstierna (MP)
Amanda Andersson (MP)
Irene Jonsson (S) ersätter Birgit Börjesson (S)
Annika Qarlsson (C) ersätter Susanna Nerell (C)
Lars-Olof Jaeger (SD) ersätter Otto Stryhn (SD)
Maria Adrell (V) ersätter Jan Gustafsson (V)
Karin Berg (V) ersätter Stina Karlsson (V)

Paragrafer

§§92-112
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Holger Andersson (L) ersätter Marie Mjörnvik (L)
Övriga deltagare

Maria Standar (kommundirektör)
Anci Eyoum (kommunsekreterare)
Cecilia Sjölin (punkt A, samhällsbyggnadsförvaltningen, planchef, deltar
digitalt) §92
Lovisa Grahn (punkt A, planarkitekt, deltar digitalt) §92
Jennie Andersson (punkt A, kommunledningskontoret,
exploateringsingenjör, deltar digitalt) §92
Karin Alvermalm (socialförvaltningen, förvaltningschef, deltar digitalt för
frågor, del av §, ) §94

Utses att justera

Amanda Andersson (MP)
Lady France Mulumba (KD)

Justeringens plats och
tid

Protokollet justeras digitalt.

Sekreterare

Anci Eyoum
Ordförande

Kristina Grapenholm (L)
Justerande

Amanda Andersson (MP)

Lady France Mulumba (KD)

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

Kommunfullmäktige
2021-05-26

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2021-06-01
Rådhuset, Alingsås

Datum för anslags
nedtagande

2021-06-23
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§ 92
§ 93
§ 94
§ 95
§ 96
§ 97
§ 98
§ 99
§ 100
§ 101
§ 102
§ 103
§ 104
§ 105
§ 106
§ 107
§ 108
§ 109
§ 110
§ 111
§ 112

Information
Införande av nyttokort
Utträde ur Samordningsförbundet Insjöriket
Planprogram Sollebrunn, antagande
Svar på motion gällande omvärdering av LOV - Boris Jernskiegg (SD) m fl
Årsredovisning 2020 för Tolkförmedling Väst
Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om våld i nära
relationer - Anita Brodén (L)
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande kommunens
skogsinnehav - Britt-Marie Kuylenstierna (MP)
Fråga till vård- och omsorgsnämndens ordförande om flytt av växel- och
korttidsvård - Martin Lindberg (V)
Motion om att upprätta en kommunal hemlöshetsplan - Leif Hansson (S),
Anita Hedén Unosson (S), PG Björkman (S), Camilla Stensson (S) och
Simon Waern (S)
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen - Björn Wallin
Salthammer (S)
Avsägelse av uppdrag som ledamot i barn- och ungdomsnämnden - Anna
Wahlgren (V)
Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och ungdomsnämnden - Charlie
Book (V)
Avsägelse av uppdrag som ledamot i barn- och ungdomsnämnden - Anders
Svan (KD)
Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och ungdomsnämnden - Bertil
Ynghammar (KD)
Avsägelse av uppdrag som ledamot i barn- och ungdomsnämnden - Maria
Katris (S)
Kommunalt kompletteringsval - Ny ledamot i barn- och ungdomsnämnden
efter Anna Wahlgren (V), Patrik Eriksson (V)
Kommunalt kompletteringsval - Ny ersättare i barn- och ungdomsnämnden
efter Charlie Book (V), Anna Wahlgren (V)
Kommunalt kompletteringsval - Ny ledamot i barn- och ungdomsnämnden
efter Anders Svan (KD), Bertil Ynghammar (KD)
Kommunalt kompletteringsval - Ny ersättare i barn- och ungdomsnämnden
efter Bertil Ynghammar (KD), Agneta Stadling (KD)
Meddelanden
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§ 92

Information

A/ Planprogram Sollebrunn, antagande
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§ 93 2021.168 KS

Införande av nyttokort
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 mars 2021, § 31, att införa ett så kallat
nyttokort för hemtjänst, fastighetsägare och fastighetsskötare. Dessutom beslutade nämnden
att föreslå kommunfullmäktige att besluta att avgiften för nyttokorten ska vara 1200 kr per år
för alla målgrupper.
Nyttoparkeringstillstånd syftar till att underlätta arbete vid tillfällig arbetsplats eller transport
av gods i samband med service. För vårdsektorn gäller tillståndet personal som är beroende
av fordon i sin verksamhet.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 april 2021 lämnat följande yttrande:
Det är möjligt för kommunala och privata aktörer att ansöka om parkeringstillstånd för att
nyttja kommunala parkeringsytor och frångå lokal trafikföreskrift där parkeringsförbud råder.
Med dessa parkeringstillstånd följer ingen avgift för administration. Av
samhällsbyggnadsnämndens beslut framgår att det med dagens lösning är få krav kopplade
till parkeringstillstånden och att de används på ett icke önskvärt sätt då det saknas tydliga
riktlinjer för hur de får användas.
Med anledning av det som beskrivs ovan och i nämndens beslut föreslås införandet av ett
nyttokort som är förenat med möjligheter och tydliga regler. Tillhörande riktlinjer följer med
som bilaga till ärendet. Av riktlinjerna framgår att nyttokortet gäller två olika kategorier. Den
första kategorin omfattar hantverkare och serviceföretag med särskilda behov av att parkera i
arbetet. Den andra kategorin gäller vårdsektorn som har ambulerande verksamhet i Alingsås
kommun och som är beroende av fordon för att kunna utföra arbetsuppgifter.
Den föreslagna avgiften om 1200 kr per år gäller båda kategorierna. Av nämndens beslut
framgår att det idag finns 110 stycken parkeringstillstånd som rör vård- och omsorgsområdet.
Kommunledningskontoret har informerats om att nyttokorten utfärdas med en giltighet om ett
år, vilket är i linje med riktlinjerna. Därtill är det möjligt att ansöka om nyttokort som gäller för
en kortare period, vilket kan vara aktuellt i samband med byggnation. För nyttokort med
kortare giltighetstid gäller samma avgiftsnivå.
Samhällsbyggnadskontorets förslag till samhällsbyggnadsnämnden innebar en avgift om 400
kr för hemtjänst och 2400 kr för privata näringsidkare. Därefter beslutade
samhällsbyggnadsnämnden den 22 mars 2021, § 31, att föreslå kommunfullmäktige att
fastställa avgiften för nyttokorten till 1200 kr per år för alla målgrupper. Nämndens förslag till
beslut är beräknat till självkostnad.
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KF § 93, forts
Kommunstyrelsen har den 10 maj 2021, § 69 behandlat ärendet och lämnat följande förslag
till beslut:
Föreslagen avgift för nyttokorten om 1200 kr per år för alla målgrupper godkänns.
Anförande
Anförande hålls av Simon Waern (S), Karl-Johan Karlsson (C), Boris Jernskiegg (SD), Martin
Lindberg (V), Anna Hansson (MP), Lady France Mulumba (KD), Daniel Filipsson (M) och
Jens Christian Berlin (L).
Förslag till beslut på sammanträdet
Simon Waern (S) föreslår att avgiften för nyttokorten fastställs till 2400 kronor för
målgruppskategori 1 och 400 kronor för målgruppskategori 2, i enlighet med
samhällsbyggnadsförvaltningens ursprungliga förslag.
Karl-Johan Karlsson (C), Boris Jernskiegg (SD), Anna Hansson (MP), Lady France Mulumba
(KD), Daniel Filipsson (M) och Jens Christian Berlin (L) föreslår att kommunstyrelsens förslag
bifalls.
Martin Lindberg (V) föreslår att Simon Waerns ändringsförslag bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om Simon Waerns m fl ändringsförslag avslås eller bifalls och finner att
kommunfullmäktige beslutar att avslå ändringsförslaget.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Föreslagen avgift för nyttokorten om 1200 kr per år för alla målgrupper godkänns.
Reservation
Simon Waern (S), Roger Andersson (S), Sebastian Aronsson (S), Pär-Göran Björkman (S),
Anton César (S), Leif Hansson (S), Anita Hedèn Unosson (S), Karin Johansson (S), Irene
Jonsson (S), Moheeb Jouda (S) Birgitta Larsson (S), Anders Sandberg (S) och Camilla
Stensson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Expedieras till
SBN

Utdragsbestyrkande
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§ 94 2020.505 KS

Utträde ur Samordningsförbundet Insjöriket
Ärendebeskrivning
Insjörikets samordningsförbund bildades 1 juli 2006 på initiativ av förbundets medlemmar
som består av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen, Mölndals
Stad, Partille kommun, Härryda kommun, Lerum kommun och Alingsås kommun.
Samordningsförbundet har två delar i sitt uppdrag. Det ena är att stärka samverkan och
utgöra en plattform för samverkan mellan förbundets medlemmar. Det andra uppdraget är att
finansiera verksamheter för deltagare, där prioriterade målgrupper är unga vuxna med
psykisk ohälsa, personer med långtidsberoende av försörjningsstöd eller långtidssjukskrivna
och personer som behöver förebyggande rehabiliteringsinsatser.
Socialnämnden har idag ett avtal med Samordningsförbundet Insjöriket där effekterna av
insatserna som tillhandahålls genomlysts för att säkerställa ekonomisk effektivitet över tid.
Socialnämnden bedömer att de insatser som bedrivs inom samordningsförbundet inte
motiverar kostnaderna för medlemskapet och föreslår ett utträde ur Samordningsförbundet
Insjöriket.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 april 2021 lämnat följande yttrande:
Socialnämnden behandlade ärendet den 27 oktober 2020, § 54, med förslaget att avtalet ska
upphöra.
Både socialförvaltningen och kultur- och utbildningsförvaltningen gör bedömningen att de
insatser Samordningsförbundet Insjöriket tillhandahåller inte motiverar den kostnad
kommunen har för sitt deltagande. Socialförvaltningen bedömer tillsammans med kultur och
utbildningsförvaltningen att det är viktigare att utveckla resurserna lokalt i Alingsås kommun
kopplat till arbetsmarknadsenheten (AME) och stöd- och försörjningsenhetens arbete för att
bättre kunna möta målgruppens behov. Andra kompletterande samordningsformer och
insatser för personer i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering kan utformas inom
kommunen för att ersätta de insatser som finns inom samordningsförbundet. Den målgrupp
som behöver mest stöd, som står längst från arbetsmarknaden, nås inte av
samordningsförbundets insatser.
Härryda kommun beslutade att begära utträde ur förbundet den 15 juni 2020 och fler
kommuner inom förbundet diskuterar att lämna. I 15 § i Samordningsförbundets Insjöriket
förbundsordning framgår att uppsägningstiden ur förbundet är tre kalenderår.
Samordningsförbundet kan nyttjas som vanligt under uppsägningstiden.
Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillägga. Samordningsförbundet Insjöriket
har beretts möjlighet att beskriva sin verksamhet för kommunstyrelsens arbetsutskott den 10
mars 2021.
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KF § 94, forts
Kommunstyrelsen har den 10 maj 2021, § 70 behandlat ärendet och lämnat följande förslag
till beslut:
1. Alingsås kommun begär utträde ur Samordningsförbundet Insjöriket.
2. Firmatecknare för Alingsås kommun får i uppdrag att avsluta avtalet.
Anförande
Anförande hålls av Anna Hansson (MP), Thorsten Larsson (M), Leif Hansson (S), Boris
Jernskiegg (SD), Martin Lindberg (V), Eva-Lotta Pamp (M), Karl-Johan Karlsson (C) och PärGöran Björkman (S).
Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Hansson (MP) föreslår att ärende återremitteras för ett tydligare beslutsunderlag
avseende ekonomiska kalkyler, effekter på hantering av långtidsarbetslösa vid utträde, samt
klargörande avseende fakta där meningsskiljaktigheter tycks råda mellan kommunen och
samordningsförbundet. Ärendet ska också skickas på remiss till kultur- och
utbildningsnämnden, där arbetsmarknadsenheten finns, för yttrande.
Martin Lindberg (V) föreslår att Anna Hanssons förslag om återremiss bifalls.
Martin Lindberg (V) och Anna Hansson (MP) föreslår om förslag om återremiss inte bifalls
ska kommunstyrelsens förslag avslås.
Thorsten Larsson (M), Leif Hansson (S), Boris Jernskiegg (SD) och Eva-Lotta Pamp (M)
föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs.
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KF § 94, forts
Följande beslutsgång godkänns:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras.
Ja
Roger Andersson (S)
Sebastian Aronsson (S)
Birgitta Carlsson (S)
Anton César (S)
Leif Hansson (S)
Anita Hedén Unosson (S)
Karin Johansson (S)
Irene Jonsson (S)
Moheeb Jouda (S)
Birgitta Larsson (S)
Anders Sandberg (S)
Camilla Stensson (S)
Simon Waern (S)
Linda Espeving (M)
Daniel Filipsson (M)
Thorsten Larsson (M)
Eva-Lotta Pamp (M)
Philip Perdin (M)
Daniel Ringström (M)
Karin Schagerlind (M)
Per-Gordon Tranberg (M)
Daniél Nordh (C)
Ingbritt Johansson (C)
Karl-Johan Karlsson (C)
Thomas Pettersson (C)
Annika Qarlsson (C)
Holger Andersson (L)
Stefan Bedö (L)
Jens Christian Berlin (L)
Anita Brodén (L)
Kristina Grapenholm (L)
Jan Kesker (L)
Gunilla Gomér (SD)
Agneta Grange (SD)
Boris Jernskiegg (SD)
Glenn Pettersson (SD)
Zandra Pettersson (SD)
Lars-Olof Jaeger (SD)

Nej
Avstår
Martin Lindberg (V)
Pär-Göran Björkman (S)
Tony Norman (V)
Ali Said (C)
Maria Adrell (V)
Karin Berg (V)
Anna Hansson (MP)
Britt-Marie Kuylenstierna (MP)
Amanda Andersson (MP)

Utdragsbestyrkande
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KF § 94, forts, beslutsgång forts
Lady France Mulumba (KD)
Niklas Hellgren (KD)
Kent Perciwall (KD)
Ann-Lie Tulokas Olsson (KD)
Med 42 ja-röster, 7 nej-röster och 2 som avstår från att rösta beslutar kommunfullmäktige att
ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag bifalls eller avslås 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)
Birgitta Carlsson (S)
Anton César (S)
Pär-Göran Björkman (S)
Leif Hansson (S)
Anita Hedén Unosson (S)
Karin Johansson (S)
Irene Jonsson (S)
Moheeb Jouda (S)
Birgitta Larsson (S)
Anders Sandberg (S)
Camilla Stensson (S)
Simon Waern (S)
Linda Espeving (M)
Daniel Filipsson (M)
Thorsten Larsson (M)
Eva-Lotta Pamp (M)
Philip Perdin (M)
Daniel Ringström (M)
Karin Schagerlind (M)
Per-Gordon Tranberg (M)
Daniél Nordh (C)
Ingbritt Johansson (C)
Karl-Johan Karlsson (C)
Thomas Pettersson (C)
Annika Qarlsson (C)

Nej
Martin Lindberg (V)
Tony Norman (V)
Maria Adrell (V)
Karin Berg (V)
Anna Hansson (MP)
Britt-Marie Kuylenstierna (MP)
Amanda Andersson (MP)
Ali Said (C)
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KF § 94, omröstning, forts
Holger Andersson (L)
Stefan Bedö (L)
Jens Christian Berlin (L)
Anita Brodén (L)
Kristina Grapenholm (L)
Jan Kesker (L)
Gunilla Gomér (SD)
Agneta Grange (SD)
Boris Jernskiegg (SD)
Glenn Pettersson (SD)
Zandra Pettersson (SD)
Lars-Olof Jaeger (SD)
Lady France Mulumba (KD)
Niklas Hellgren (KD)
Kent Perciwall (KD)
Ann-Lie Tulokas Olsson(KD)
Med 43 ja-röster och 8 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
1. Alingsås kommun begär utträde ur Samordningsförbundet Insjöriket.
2. Firmatecknare för Alingsås kommun får i uppdrag att avsluta avtalet.
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KF § 94, forts

Reservation
Anna Hansson (MP), Britt-Marie Kuylenstierna (MP) och Amanda Andersson (MP) lämnar
följande reservation:
Kommunfullmäktige har nu beslutat att vi ska begära utträde ur Samordningsförbundet
Insjöriket. Bakomliggande orsaker tycks vara ett missnöje med de aktiviteter och det resultat
som Insjöriket presterar i relation till medlemsbidraget på drygt 600 tkr. Det hävdas att
kommunen själv kan använda pengarna bättre.
Vi i miljöpartiet yrkade på återremiss då vi tyckte att beslutsunderlagen var otillräckliga och
en del missförstånd tycktes föreligga. Vi ville ha ett tydligare beslutsunderlag avseende
ekonomiska kalkyler, effekter på hantering av långtidsarbetslösa vid utträde, samt
klargörande avseende fakta där meningsskiljaktigheter tycks råda mellan kommunen och
samordningsförbundet. Vi ville att ärendet också skulle skickas på remiss till Kultur- och
utbildningsnämnden, där arbetsmarknadsenheten finns. Vi fick avslag på det. Därefter
röstade vi själva avslag på förslaget om utträde. Tyvärr blev det ändå ett beslut om att
utträde ska ske. Uppsägningstiden är 3 år.
Samordningsförbunden i Sverige har en mycket speciell målgrupp. Den består av de som
står långt från arbetsmarknaden. De skickas ofta runt mellan olika myndigheter och
vårdinstanser, eller har hamnat mellan stolarna. Många av dem har en komplex och svår
livshistoria. De behöver ofta hjälp med många pusselbitar såsom grundläggande hälsa och
levnadsvanor, stöd för ökad självkänsla, och aktivitets- och arbetsträning på olika sätt. Inom
landets samordningsförbunden finns vanligtvis det tålamod och den expertis som krävs för
att stegvis förflytta den som behöver det mot en väl fungerande vardag och egen försörjning.
Från Miljöpartiets sida är vi nu oroliga för att målgruppen kanske inte får den hjälp den
behöver, och att kommunens kostnader för försörjningsstöd och andra insatser kommer att
öka.
Martin Lindberg (V) och Maria Adrell (V) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Expedieras till
Samordningsförbundet Insjöriket
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§ 95 2020.523 KS

Planprogram Sollebrunn, antagande
Ärendebeskrivning
Planprogram för Sollebrunn har under perioden 14 december 2020 till 14 februari 2021 varit
på samråd. Efter samrådet har planprogrammet reviderats utifrån inkomna synpunkter och
en samrådsredogörelse har upprättats. Nästa skede i processen för planprogrammet är
antagande i kommunfullmäktige.
Syftet med planprogrammet är att utreda möjligheterna för utbyggnad av bostäder och
verksamheter. Syftet är också att se över förutsättningarna för och ge förslag på, utveckling
av de offentliga miljöerna för ökad trivsel, samt höjd trafiksäkerhet och tillgänglighet för
fotgängare och cyklister. Planprogrammet ska fungera som underlag, stöd och vägledning
inför kommande detaljplanering.
Uppdraget att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Sollebrunn, gavs i budget för
Alingsås kommun 2020-2022 (antagen av kommunfullmäktige den 27 november 2019, §
220). Under våren 2020 studerades förutsättningar och aktuella frågor och planenheten
bedömde att ett planprogram kan fylla behovet av ett helhetsgrepp, lika väl som en
fördjupning av översiktsplanen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 19 oktober 2020,
§ 210 att ändra uppdraget till framtagande av ett planprogram.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 15 april 2021 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat
antagandehandlingar, som består av ett planprogram och en samrådsredogörelse. Av
programhandlingen framgår att kommunen har bedömt att planprogrammet inte medför
någon betydande miljöpåverkan, samt att den överensstämmer med översiktsplanen.
Målbilden i planprogrammet är att Sollebrunn ska vara en attraktiv tätort med bostadstyper
för alla faser i livet och med goda förutsättningar för människor att kunna arbeta, mötas och
driva företag. Trafiksäkerheten och tillgängligheten ska höjas i de delar kommunen förfogar
över, med särskilt fokus på fotgängare och cyklister. De offentliga rummen ska upplevas
trivsamma och främja möten mellan människor.
Planprogrammet innehåller konkreta åtgärdsförslag om cirka 35-50 lägenheter,
centrumutveckling, tre alternativa platser för en samlad förskola för 120-160 barn, nya gångoch cykelvägar, en Hälsans stig samt förslag på nya dagvattenanläggningar.
En förutsättning för utveckling av de offentliga rummen, så som torget och gång- och
cykelvägar, är en kommunal väghållning. Idag råder enskilt huvudmannaskap i Sollebrunn,
där Sollebrunns vägförening ansvarar för väghållningen. I planprogrammet föreslås det
därför att kommunen tar över huvudmannaskapet för allmän plats.
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KF § 95, forts
Samråd har skett under perioden 14 december 2020 till 14 februari 2021.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samrådsredogörelse den 9 april 2021 kommenterat de
41 synpunkter som kommit in under samrådet. De revideringar av planprogrammet som har
gjorts, är att en dagvattenutredning inklusive en skyfallskartering, som utfördes parallellt med
samrådet, har integrerats i programhandlingen, samt att en ekosystemtjänstanalys har lagts
till.
Riskutredningen har reviderats med anledning av framförda synpunkter från samrådet, vilket
har resulterat i att förslagen om torgutvecklingen har justerats, samt att förslaget om
stadsradhus har strukits ur planprogrammet. Utöver detta har ett antal andra mindre
revideringar samt redaktionella ändringar gjorts, vilka syftar till att förtydliga innebörden av
planprogrammet.
Kommunstyrelsen har den 10 maj 2021, § 71 behandlat ärendet och lämnat följande förslag
till beslut:
Planprogram för Sollebrunn antas.
Anförande
Anförande hålls av Karl-Johan Karlsson (C), Jens Christian Berlin (L), Daniel Filipsson (M),
Anita Brodén (L), Simon Waern (S), Boris Jernskiegg (SD), Lady France Mulumba (KD),
Anita Hedén Unosson (S), Zandra Pettersson (SD) och Pär-Göran Björkman (S).
Förslag till beslut på sammanträdet

Karl-Johan Karlsson (C) föreslår följande ändring:
De formuleringar i planprogrammet som anger att tre våningar ska vara maximalt antal
våningar vid nybyggnation i Sollebrunn ändras så att ett maxantal inte anges.
Jens Christian Berlin (L) och Anita Brodén (L) föreslår att Karl-Johan Karlssons
ändringsförslag bifalls.
Daniel Filipsson (M), Simon Waern (S), Boris Jernskiegg (SD) och Lady France Mulumba
(KD) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om Karl-Johan Karlssons m fl ändringsförslag avslås eller bifalls och
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning begärs.

Utdragsbestyrkande
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KF § 95, forts
Följande beslutsgång godkänns:
Ja-röst för bifall till ändringsförslaget.
Nej-röst för avslag till ändringsförslaget.
Ja
Ingbritt Johansson (C)
Karl-Johan Karlsson (C)
Thomas Pettersson (C)
Annika Qarlsson (C)
Daniél Nordh (C)
Ali Said (C)
Holger Andersson (L)
Stefan Bedö (L)
Jens Christian Berlin (L)
Anita Brodén (L)
Kristina Grapenholm (L)
Jan Kesker (L)
Amanda Andersson (MP)
Zandra Pettersson (SD)
Lars-Olof Jaeger (SD)

Nej
Roger Andersson (S)
Sebastian Aronsson (S)
Birgitta Carlsson (S)
Anton César (S)
Pär-Göran Björkman (S)
Leif Hansson (S)
Anita Hedén Unosson (S)
Karin Johansson (S)
Irene Jonsson (S)
Moheeb Jouda (S)
Birgitta Larsson (S)
Anders Sandberg (S)
Camilla Stensson (S)
Simon Waern (S)
Linda Espeving (M)
Daniel Filipsson (M)
Thorsten Larsson (M)
Eva-Lotta Pamp (M)
Daniel Ringström (M)
Karin Schagerlind (M)
Per-Gordon Tranberg (M)
Gunilla Gomér (SD)
Agneta Grange (SD)
Boris Jernskiegg (SD)
Glenn Pettersson (SD)
Lady France Mulumba (KD)
Niklas Hellgren (KD)
Kent Perciwall (KD)
Ann-Lie Tulokas Olsson (KD)
Martin Lindberg (V)
Maria Adrell (V)
Karin Berg (V)
Anna Hansson (MP)
Britt-Marie Kuylenstierna (MP)

Med 15 ja-röster och 36 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå ändringsförslaget.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens
förslag.
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KF § 95, forts
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Planprogram för Sollebrunn antas.

Reservation
Karl-Johan Karlsson (C), Daniél Nord (C), Ingbritt Johansson (C), Annika Qarlsson (C), Jens
Christian Berlin (L), Stefan Bedö (L), Anita Brodén (L), Kristina Grapenholm (L), Jan Kesker
(L) och Holger Andersson (L) lämnar följande reservation:
Maximalt antal våningar vid nybyggnation bör inte behandlas i planprogrammet, utan i
stället regleras i detaljplan. Det finns en risk att denna typ av gräns uppfattas mer som en
absolut reglering än en icke bindande vägledning. Den kan därför hämma tillväxten av nya
bostäder i Sollebrunn.
Vidare anser vi att en maxgräns på tre våningar i Sollebrunn är alltför restriktiv, även om
det bara är en vägledning. Ju färre våningar som tillåts, desto mindre intressant blir det
för exploatörer att bygga nya bostäder.
I Alingsås tätort, med undantag för stadskärnan, ligger motsvarande gräns på sju
våningar. Det finns ingen rimlig anledning att gränsen för antal våningar i Sollebrunn ska
vara mindre än hälften av vad som gäller för Alingsås tätort.
Hur många våningar som ska tillåtas i Sollebrunn kommer att regleras i detaljplaner,
inte minst i de detaljplaner för Sollebrunn centrum som är under framtagande. Vi utgår från
att dessa detaljplaner kommer att utformas med hänsyn till varje fastighets
individuella förutsättningar och utan förutfattade meningar om hur hög, eller låg, en byggnad
ska vara i Sollebrunn.
Expedieras till
Sbf-planenheten, Klk-exploatering
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§ 96 2020.356 KS

Svar på motion gällande omvärdering av LOV - 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 den 22 augusti 2020, § 78, lämnat in
en motion till kommunfullmäktige om att omvärdera fullmäktiges beslut om att införa
valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende. Motionärerna föreslår att beslutet fattat av
kommunfullmäktige den 29 januari 2020, § 2, om att införa LOV inom särskilt boende ska
omprövas samt att lag om offentlig upphandling (LOU) ska användas som ett medel för ökad
valfrihet inom särskilt boende.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 september 2020, § 144 att lämna
motionen till kommunledningskontoret för beredning.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 26 oktober 2020, § 72, att inte införa LOV inom
särskilt boende för äldre, eftersom det då saknades politisk majoritet för beslutet. Med
anledning av detta beslutade vård- och omsorgsnämnden den 26 oktober 2020, § 74, att gå
vidare med upphandling av äldreboende enligt LOU (lag om offentlig upphandling).
Den 31 mars 2021, § 18, beslutade kommunfullmäktige att upphäva beslut fattat den 29
januari 2020, § 2, om att införa valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende för äldre.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 31 mars 2021 lämnat följande yttrande:
De beslut som nu fattats i ärendet ändrar förutsättningarna från de som var rådande då
motionen skrevs. Beslutet om att införa LOV för särskilt boende har omprövats och upphävts
genom vård- och omsorgsnämnden och kommunfullmäktiges beslut.
Kommunledningskontoret bedömer därmed att motionen bör anses besvarad.
Kommunstyrelsen har den 10 maj 2021, § 73 behandlat ärendet.
Anförande
Anförande hålls av Boris Jernskiegg (SD)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen anses besvarad.
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§ 97 2021.178 KS

Årsredovisning 2020 för Tolkförmedling Väst
Ärendebeskrivning
Tolkförmedling Väst har upprättat årsredovisning avseende år 2020. Kommunalförbundets
förtroendevalda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet
och i en skrivelse daterad 29 mars 2021 tillstyrkt att respektive fullmäktige beviljar
ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 april 2021 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit del av kommunalförbundet Tolkförmedling Väst
årsredovisning för 2020 med tillhörande underlag. Ett av underlagen är PwC:s granskning av
årsredovisning 2020 för Tolkförmedling Väst. PwC har på uppdrag av kommunalförbundets
förtroendevalda revisorer granskat kommunalförbundets årsredovisning.
PwC:s granskning besvarar ett antal revisionsfrågor. Samtliga revisionsfrågor bedöms som
uppfyllda. PwC lämnar även ett antal rekommendationer till kommunalförbundet som framgår
av granskningsrapporten. De rekommendationer som lämnas påverkar dock inte de övriga
bedömningar som görs.
Kommunledningskontoret ser ingen anledning att överpröva den av PwC gjorda
bedömningen av årsredovisning för år 2020. Alingsås kommun bör därför godkänna
årsredovisningen för 2020 samt bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda
ledamöterna i densamma.
Alingsås kommun har under 2020 köpt tjänster av Tolkförmedling Väst för cirka 1,4 mnkr.
Kommunstyrelsen har den 10 maj 2021, § 72 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
1. Årsredovisning 2020 för Tolkförmedling Väst godkänns.
2. Ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas.
Expedieras till
Tolkförmedling Väst

Utdragsbestyrkande

19

Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-05-26

§ 98 2021.242 KS

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om våld i nära
relationer - Anita Brodén (L)
Ärendebeskrivning
Anita Brodén (L) har till kommunfullmäktige den 28 april 2021 lämnat en interpellation om
våld i nära relationer.
Interpellanten ställer följande fråga till kommunstyrelsens ordförande:
- Bedömer kommunstyrelsens ordförande att ytterligare åtgärder behöver vidtagas?
Interpellationssvar
Kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson (M) har i skrivelse den 24 maj 2021 lämnat
sitt interpellationssvar.
Interpellationsdebatt
I debatten deltar Anita Brodén (L), Daniel Filipsson (M), Martin Lindberg (V), Eva-Lotta Pamp
(M), Leif Hansson (S), Annika Qarlsson (C) och Britt-Marie Kuylenstierna (MP).
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§ 99 2021.274 KS

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande kommunens
skogsinnehav - Britt-Marie Kuylenstierna (MP)
Ärendebeskrivning
Britt-Marie Kuylenstierna (MP) lämnar en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
gällande kommunens skogsinnehav med följande frågor:
- Vilken målsättning har kommunen med sitt skogsinnehav?
- Hur sköter kommunen sin skog idag?
- Finns det avkastningskrav från eventuellt skogsbruk i skogsområdena?
- Hur ser tillgängligheten till skogsområdena ut för kommuninvånarna?

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Interpellationen lämnas till kommunstyrelsens ordförande för besvarande på
nästa kommunfullmäktigesammanträde.
Expedieras till
KSO
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§ 100 2021.304 KS

Fråga till vård- och omsorgsnämndens ordförande om flytt av växel- och
korttidsvård - Martin Lindberg (V)
Fråga
I mitten av april informerades personalen på Kvarnbackens korttidsboende att man från
förvaltningsledningen beslutat att flytta växelvård- och korttidsverksamhet till Ängabo. Kort
därefter så mottog politik och media i Alingsås ett brev från visselblåsare i verksamheten
som lyfte allvarliga frågeställningar. Vård- och äldreomsorgsnämnden fattade enligt protokoll
beslut den 29 juni 2004 om att förlägga rehabilitering och korttidsvård som en samlad
verksamhet på Kvarnbacken, ett beslut som mig till vetandes aldrig upphävts. Enligt uppgift
från förvaltningschefen för vård- och omsorgsnämnden via mail till politiker i Vänsterpartiet
på direkt fråga har det nuvarande beslutet att flytta verksamheten "stämts av" med
ordförande att det kan fattas som ett tjänstemannabeslut, trots att det är ett politiskt beslut
som ligger till grund för den nuvarande organisationen.
Min fråga till ordföranden i vård- och omsorgsnämnden är därför:
Har beslut att flytta växel- och korttidsvården fattats på ett demokratiskt korrekt sätt? Har
man för avseende att se till att frågan tas för politisk beredning och beslut?
Anförande
Anförande hålls av Martin Lindberg (V) och Eva-Lotta Pamp (M).
Svar
Vård- och omsorgsnämndens ordförande Eva-Lotta Pamp (M) besvarar frågan muntligt vid
dagens sammanträde.
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§ 101 2021.300 KS

Motion om att upprätta en kommunal hemlöshetsplan - Leif Hansson (S),
Anita Hedén Unosson (S), PG Björkman (S), Camilla Stensson (S) och
Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning
Leif Hansson (S), Antia Hedén Unosson (S), Pär-Göran Björkman (S), Camilla Stensson (S)
och Simon Waern (S) lämnar en motion om att upprätta en kommunal hemlöshetsplan.
Motionärerna föreslår följande:
Kommunen upprättar en hemlöshetsplan för på ett bättre sätt möta dessa problem.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
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§ 102 2021.279 KS

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen - Björn Wallin
Salthammer (S)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Björn Wallin Salthammer (S) har i skrivelse den 10 maj2021 avsagt sig sitt uppdrag som
ledamot i kommunstyrelsen.

Expedieras till
B. Wallin Salthammer, Klk-kansli, (Klk-lön)
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§ 103 2021.299 KS

Avsägelse av uppdrag som ledamot i barn- och ungdomsnämnden Anna Wahlgren (V)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Anna Wahlgren (V) har i skrivelse den 23 maj 2021 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
barn- och ungdomsnämnden.

Expedieras till
A. Wahlgren,BUN, Klk-kansli, (Klk-lön)
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§ 104 2021.311 KS

Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och ungdomsnämnden Charlie Book (V)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Charlie Book (V) har i skrivelse den 25 maj 2021 avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
barn- och ungdomsnämnden.

Expedieras till
C. Book, BUN, Klk-kansli, (Klk-lön)
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§ 105 2021.254 KS

Avsägelse av uppdrag som ledamot i barn- och ungdomsnämnden Anders Svan (KD)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Anders Svan (KD) har i skrivelse den 3 maj 2021 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i barnoch ungdomsnämnden.
Expedieras till
A.Svan, BUN, Klk-kansli, (Klk-lön)
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§ 106 2021.312 KS

Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och ungdomsnämnden Bertil Ynghammar (KD)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Bertil Ynghammar (KD) har i skrivelse den 25 ma j2021 avsagt sig sitt uppdrag som ersättare
i barn- och ungdomsnämnden.
Expedieras till
B. Ynghammar, BUN, Klk-kansli, (Klk-lön)
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§ 107 2021.309 KS

Avsägelse av uppdrag som ledamot i barn- och ungdomsnämnden Maria Katris (S)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Maria Katris (S) har i skrivelse den 17 maj 2021 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i barnoch ungdomsnämnden.
Expedieras till
M. Katris, Klk-kansli, (Klk-lön)
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§ 108 2021.307 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ny ledamot i barn- och
ungdomsnämnden efter Anna Wahlgren (V), Patrik Eriksson (V)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Patrik Eriksson (V) utses till ny ledamot i barn- och ungdomsnämnden efter Anna Wahlgren
V) för tiden fram till och med den 31 december 2022.

Expedieras till
P. Eriksson, BUN, Klk-kansli, (Klk-lön)
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§ 109 2021.310 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ny ersättare i barn- och
ungdomsnämnden efter Charlie Book (V), Anna Wahlgren (V)
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Anna Wahlgren (V) utses till ny ersättare i barn- och ungdomsnämnden efter Charlie Book
(V) för tiden fram till och med den 31 december 2022.

Expedieras till
A. Wahlgren, BUN, Klk-kansli, (Klk-lön)
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§ 110 2021.306 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ny ledamot i barn- och
ungdomsnämnden efter Anders Svan (KD), Bertil Ynghammar (KD)
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Bertil Ynghammar (KD) utses till ny ledamot i barn- och ungdomsnämnden efter Anders
Svan (KD) för tiden fram till och med den 31 december 2022.

Expedieras till
B. Ynghammar, BUN, Klk-kansli, (Klk-lön)
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§ 111 2021.314 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ny ersättare i barn- och
ungdomsnämnden efter Bertil Ynghammar (KD), Agneta Stadling (KD)
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Agneta Stadling (KD) utses till ny ersättare i barn- och ungdomsnämnden efter Bertil
Ynghammar (KD) för tiden fram till och med den 31 december 2022.

Expedieras till
A. Stadling, BUN, Klk-kansli, (Klk-lön)
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§ 112

Meddelanden
Beslutsunderlag
 Meddelande från länsstyrelsen - Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige efter
Björn Wallin Salthammer (S), Birgit Börjesson (S) samt ny ersättare Margaretha
Sjöberg (S)
 KF meddelande - Granskning av underhåll av fastigheter och anläggningar Alingsås
 VON § 22 - Ej verkställda beslut LSS, kvartal 1
 Bilaga - Sammanställning ej verkställda gynnande beslut LSS, kvartal 1
 Bilaga - Ej verkställda beslut LSS, kvartal 1
 VON § 21 - Ej verkställda beslut SoL, kvartal 1
 Bilaga - Sammanställning ej verkställda gynnande beslut SoL, kvartal 1
 Bilaga - Ej verkställda beslut SoL, kvartal 1

Utdragsbestyrkande

