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Plats och tid

Trolle Lindgrens sal,
Alströmergymnasiet, Alingsås
kl. 18:00-21:20

Beslutande

Kristina Grapenholm (L) (ordförande)
Birgitta Carlsson (S) (vice ordförande)
Per-Gordon Tranberg (M) (2:e vice ordförande)
Roger Andersson (S) (deltar digitalt)
Sebastian Aronsson (S) (deltar digitalt)
Pär-Göran Björkman (S) (deltar digitalt)
Birgit Börjesson (S) (deltar digitalt)
Anton César (S) (deltar digitalt)
Leif Hansson (S) (deltar digitalt)
Anita Hedén-Unosson (S) (deltar digitalt)
Karin Johansson (S) (deltar digitalt)
Birgitta Larsson (S) (deltar digitalt)
Anders Sandberg (S) (deltar digitalt)
Camilla Stensson (S) (deltar digitalt)
Simon Waern (S) (deltar digitalt)
Linda Espeving (M) (deltar digitalt)
Daniel Filipsson (M) (deltar digitalt)
Thorsten Larsson (M) (deltar digitalt)
Eva-Lotta Pamp (M) (deltar digitalt)
Daniel Ringström (M) (deltar digitalt)
Daniél Nordh (C) §§114-147
Karl-Johan Karlsson (C) (deltar digitalt)
Thomas Pettersson (C) (deltar digitalt)
Ali Said (C) (deltar digitalt)
Jens Christian Berlin (L) (deltar digitalt)
Anita Brodén (L) (deltar digitalt)
Jan Kesker (L) (deltar digitalt)
Gunilla Gomér (SD) (deltar digitalt)
Agneta Grange (SD) (deltar digitalt)
Boris Jernskiegg (SD) (deltar digitalt)
Zandra Pettersson (SD) (deltar digitalt)
Lady France Mulumba (KD) (deltar digitalt)
Kent Perciwall (KD) (deltar digitalt)
Ann-Lie Tulokas Olsson (KD) (deltar digitalt)
Martin Lindberg (V) (deltar digitalt)
Tony Norman (V) (deltar digitalt)
Anna Hansson (MP) (deltar digitalt)
Britt-Marie Kuylenstierna (MP) (deltar digitalt)
Amanda Andersson (MP) (deltar digitalt)
Robin Almanakis (M) §§114-147 ersätter Karin Schagerlind (M)
Britt Berggren (M) (deltar digitalt) ersätter Philip Perdin (M)
Annika Qarlsson (C) (deltar digitalt) §113 ersätter Daniél Nordh (C), §§114147 ersätter Susanna Nerell (C)
Henrik Öhrvall (C) (deltar digitalt) ersätter Ing-Britt Johansson (C)
Holger Andersson (L) (deltar digitalt) ersätter Stefan Bedö (L)
Anne Gunnevik (L) (deltar digitalt) ersätter Marie Mjörnvik (L)
Lars-Olof Jaeger (SD) (deltar digitalt) §§114-147 ersätter Otto Stryhn (SD)
Kristina Poulsen (SD) (deltar digitalt) ersätter Glenn Pettersson (SD)
Urban Eklund (KD) (deltar digitalt) ersätter Niklas Hellgren (KD)
Maria Adrell (V) (deltar digitalt) ersätter Jan Gustafsson (V)

Paragrafer

§§113-147
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Karin Berg (V) (deltar digitalt) ersätter Stina Karlsson (V)
Övriga deltagare

Maria Standar (kommundirektör)
Anci Eyoum (kommunsekreterare)
Anna Milsta (punkt A, näringslivsstrateg, deltar digitalt) §113
Jenny Perslow (punkt A, tillväxtchef, deltar digitalt) §113

Utses att justera

Anders Sandberg (S)
Holger Andersson (L)

Justeringens plats och
tid

Protokollet justeras digitalt.

Sekreterare

Anci Eyoum
Ordförande

Kristina Grapenholm (L)
Justerande

Anders Sandberg (S)

Holger Andersson (L)

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på Alingsås kommuns digitala anslagstavla.
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§ 113
§ 114
§ 115
§ 116
§ 117
§ 118
§ 119
§ 120
§ 121
§ 122
§ 123
§ 124
§ 125
§ 126
§ 127
§ 128
§ 129
§ 130
§ 131
§ 132
§ 133
§ 134
§ 135
§ 136
§ 137
§ 138
§ 139

Information
Komplettering av egenavgifter vid färdtjänstresor
Svar på motion om tillgänglighetsanpassning av badplatser - Martin Lindberg
(V)
Näringslivsstrategiskt program för Alingsås kommun 2021-2035
Detaljplan för Alingsås, Verksamhetsområde Norr, etapp 1 (del av Bälinge
6:16)
Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande kommunens
skogsinnehav - Britt-Marie Kuylenstierna (MP)
Motion om att inte tillåta marknadshyror i allmännyttan - Martin Lindberg (V)
och Karin Berg (V)
Avsägelse av uppdrag som ledamot i socialnämnden - Margaretha Svensson
(S)
Avsägelse uppdrag som ledamot och ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden från och med den 1 augusti 2021 - Karl-Johan
Karlsson (C)
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen från och med den 1
augusti 2021 Karl-Johan Westlund Karlsson (C)
Avsägelse av uppdrag som ledamot i AB Alingsås Rådhus från och med den
1 augusti 2021 Karl-Johan Westlund Karlsson (C)
Avsägelse av uppdrag som representant för gode män för
fastighetsbildningsförrättningar, jord- och skogsbruksfrågor från och med den
1 augusti 2021 - Karl-Johan Westlund Karlsson (C)
Avsägelse av uppdrag som ledamot i överförmyndarnämnden - Susanna
Nerell (C)
Avsägelse av uppdrag som ersättare i valberedningen - Susanna Nerell (C)
Avsägelse av uppdrag som suppleant i AB Alingsås Rådhus - Susanna Nerell
(C)
Avsägelse av uppdrag som ledamot i Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund - Susanna Nerell (C)
Avsägelse av uppdrag som ledamot i Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus
AB - Leif Åkerblad (C)
Avsägelse av uppdrag som ledamot i AB Alingsåshem - Leif Åkerblad (C)
Avsägelse av uppdrag som ledamot i Fabs AB - Leif Åkerblad (C)
Avsägelse av uppdrag som suppleant i Fastighetskoncernen Alingsås
Rådhus AB - Gustaf Melin (C)
Avsägelse av uppdrag som suppleant i AB Alingsåshem - Gustaf Melin (C)
Avsägelse av uppdrag som suppleant i Fabs AB - Gustaf Melin (C)
Val av ny ordförande i samhällsbyggnadsnämnden efter Karl-Johan Karlsson
(C) från och med den 1 augusti 2021
Kommunalt kompletteringsval - Ny ledamot i kommunstyrelsen efter KarlJohan Karlsson (C) från och med den 1 augusti 2021, Annika Qarlsson (C)
Kommunalt kompletteringsval - Ny ledamot i AB Alingsås Rådhus efter KarlJohan Karlsson (C) från och med den 1 augusti 2021, Annika Qarlsson (C)
Kommunalt kompletteringsval - Ny ledamot i Fastighetskoncernen Alingsås
Rådhus AB efter Leif Åkerblad (C), Gustaf Melin (C)
Kommunalt kompletteringsval - Ny ledamot i AB Alingsåshem efter Leif
Utdragsbestyrkande
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§ 140
§ 141
§ 142
§ 143
§ 144
§ 145
§ 146
§ 147

Åkerblad (C), Gustaf Melin (C)
Kommunalt kompletteringsval - Ny ledamot i Fabs AB efter Leif Åkerblad (C),
Gustaf Melin (C)
Kommunalt kompletteringsval - Ny gode man för
fastighetsbildningsförrättningar 2019-2022, jord- och skogsbruksfrågor efter
Karl-Johan Karlsson (C) för tiden från och med den 1 augusti 2021, Leif
Åkerblad (C)
Kommunalt kompletteringsval - Ny suppleant i Fastighetskoncernen Alingsås
Rådhus AB efter Gustaf Melin (C), Cecilia Strandevall (C)
Kommunalt kompletteringsval - Ny suppleant i AB Alingsåshem efter Gustaf
Melin (C), Cecilia Strandevall (C)
Kommunalt kompletteringsval - Ny suppleant i Fabs AB efter Gustaf Melin
(C), Cecilia Strandevall (C)
Kommunalt kompletteringsval - Ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden
efter Karl-Johan Karlsson (C) från och med den 1 augusti
Meddelanden
Avslutning

Utdragsbestyrkande
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§ 113

Information
A/ Kommundirektören information om läget i kommunen inför sommaren
B/ Näringslivsstrategiskt program för Alingsås kommun 201-2035
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§ 114 2021.257 KS

Komplettering av egenavgifter vid färdtjänstresor
Ärendebeskrivning
Mot bakgrund av Västtrafiks förändrade zonstruktur som trädde i kraft november 2020
beslutade kommunfullmäktige den 30 september 2020, § 110, att behålla egenavgifterna
med gällande beräkningsmodell. Kommunfullmäktige beslutade även att vård- och
omsorgsnämnden får besluta om att höja egenavgifterna för varje kalenderår (avgiftsår)
enligt en indexkorg.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 27 april 2021, § 20, att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa en reviderad färdtjänsttaxa.
Revideringen innebär att taxan kompletteras med taxa för barn och ungdomar och att
nattaxan tas bort. Därtill läggs även ett antal förtydliganden till i taxedokumentet.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 17 maj 2021 lämnat följande yttrande:

Alingsås kommun beslutar om de egenavgifter som tas ut för den färdtjänst som erbjuds
av kommunen. Egenavgifterna grundar sig på att färdtjänsten erbjuder en högre servicenivå
än reguljär kollektivtrafik.

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 30 september 2020, § 110, ansvarar vårdoch omsorgsnämnden för att årligen räkna upp egenavgifterna som framgår av
färdtjänsttaxan.

De kompletteringar som nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om innebär att den
nu gällande färdtjänsttaxan kompletteras med avgifter för barn och ungdomar. Förslaget
utgår från de åldersindelningar som Västtrafik beslutat om. Detta innebär att barn upp till 6 år
reser gratis i sällskap av ledsagare. Barn och ungdomar i åldern 7 till 19 år reser till en
kostnad motsvarande 50 procent av gällande egenavgift. Personer som har fyllt 20 år räknas
från den dagen som vuxna och betalar full egenavgift. Med ett införande av barn- och
ungdomspriser följer en minskad avgiftsfinansiering. Denna effekt beräknas inom budget.

Utdragsbestyrkande
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KF § 114, forts
Eftersom Västtrafik sedan tidigare beslutat om att slopa nattaxan innebär förslaget dessutom
att den särskilda nattaxan tas bort. Kommunledningskontoret har stämt av med vård- och
omsorgsförvaltningen och informerats om att resor på kvällar och nätter fortsatt kommer att
erbjudas till samma priser som övriga tider på dygnet. Att nattaxan har tagits bort förklaras av
att det underlättar resandet för resenären. Antalet resor som skett under de tider som
omfattas av nattaxan är däremot få till antalet.
Ett antal allmänna bestämmelser och förtydliganden läggs till i färdtjänsttaxan.
Kommunstyrelsen har den 7 juni 2021, § 90 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Reviderad färdtjänsttaxa godkänns.

Utdragsbestyrkande
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§ 115 2020.529 KS

Svar på motion om tillgänglighetsanpassning av badplatser - Martin
Lindberg (V)
Ärendebeskrivning
Martin Lindberg (V) har till kommunfullmäktige den 9 december 2020, § 177 lämnat
en motion om tillgänglighetsanpassning av badplatser.
Motionären föreslår följande:
Kommunfullmäktige ger kultur- och utbildningsnämnden eller annan lämplig nämnd i uppdrag
att tillse att åtminstone hälften av kommunens badplatser tillgänglighetsanpassas inom ett
kortare tidsperspektiv, och att på längre sikt göra upp en plan för hur samtliga badplatser ska
tillgänglighetsanpassas.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 20 maj 2021 lämnat följande yttrande:

Det finns idag 11 stycken badplatser i Alingsås kommun. Geografiskt finns det hinder för att
tillgänglighetsanpassa samtliga, eller ens hälften av dessa. Det krävs mycket för att kunna
göra platsen tillgänglig. Exempelvis krävs det att bottnen är av hårt sediment så att inte
rampen sjunker ner och fastnar i bottensedimentet, det får inte vara för brant lutning på
bottnen så att personer inte orkar ta sig upp. Dessa två kriterier uppfylls på de två
badplatserna, Linnebäck i Gerdsken och Lygnareds badplats vid Stora Färgen och är
således lämpliga att tillgänglighetsanpassa. Här har arbetet med att tillgänglighetsanpassa
påbörjats med ramper och senast i år har två handikapparkeringar iordningställts vid
Linnebäck.
Motionen har stämts av med tjänstepersoner på kultur- och utbildningsförvaltningen och
Samhällsbyggnadsförvaltningen, som ansvarar för kommunens badplatser. Sammanfattning
av förvaltningarnas yttrande är att de tekniska lösningar som finns att tillgå i dag på
marknaden, i form av ramper, ligger på ett spann mellan ca 150 tkr – 300 tkr beroende på
den geografiska miljöns förutsättningar. Det krävs på flera platser att man stärker bottnen för
att inte rampen ska sjunka ner i sedimentet och en hårdgjord gångväg fram till rampen. Sen
tillkommer även tillgänglig parkering i närheten, samt att det bör finnas en HWC på
badplatsen. Det är insatser som inte ryms inom nuvarande budget.

Kommunledningskontoret samlade bedömning är att motionens intentioner är goda och att
det är viktigt att alla i Alingsås ska kunna erbjudas bad. Det går dock i dagsläget på grund av
geografiska, tekniska och ekonomiska hinder inte att utlova att en tillgänglighetsanpassning
är möjlig för vare sig hälften eller samtliga badplatser.

Utdragsbestyrkande
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KF § 115, forts
Det arbete som har påbörjats med att tillgänglighetsanpassa fler badplatser i kommunen kan
fortsätta med att ta fram en plan för att tillgänglighetsanpassa fler badplatser i kommunen.
Kommunstyrelsen har den 7 juni 2021, § 91 behandlat ärendet och för egen del antagit
kommunledningskontorets yttrande som sitt eget med ändringen att sista meningen får
följande lydelse:
Det arbete som har påbörjats med att tillgänglighetsanpassa kommunala badplatser
bör fortsätta genom framtagandet av en plan för tillgänglighetsanpassning av fler badplatser.
Anförande
Anförande hålls av Martin Lindberg (V) och Boris Jernskiegg (SD).
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen anses besvarad.

Utdragsbestyrkande
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§ 116 2021.083 KS

Näringslivsstrategiskt program för Alingsås kommun 2021-2035
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav den 4 november 2020, §161 kommunledningskontoret i uppdrag att ta
fram ett Näringslivsstrategiskt program. Programmet ska innehålla strategier för kommunens
arbete med näringslivsutvecklingen. En process med dialog och insamling av synpunkter
från kommun, politik och näringsliv ligger till grund för programmet.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 10 maj 2021 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:

Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till Näringslivsstrategiskt program 2021-2035
för Alingsås kommun. Programmet beskriver hur Alingsås kommun ska arbeta med
strategisk näringslivsutveckling, i syfte att skapa goda förutsättningar för ett starkt näringsliv
och en stark arbetsmarknad i kommunen. Företagen har stor betydelse för att skapa jobb i
kommunen och de levererar produkter och tjänster som får alingsåsarnas vardag att fungera.
Det är därför viktigt att Alingsås kommun skapar goda förutsättningar för att starta och driva
företag.
Programmets målbild innehåller strategier för kompetensförsörjning, attraktionskraft,
infrastruktur och tillgänglighet, markberedskap och fysisk planering, företagsklimat samt
innovationskraft.
En omfattande process med ett 20-tal workshops kring programmets strategiska områden
genomfördes under 2020 och i början av 2021, där tjänstepersoner, politiker och
representanter från det privata näringslivet fick diskutera och lämna synpunkter på
programmet. Löpande avstämningar har genomförts med Näringslivsrådet och
kommunledningsgruppen.
Alingsås kommuns Näringslivsstrategiska program stämmer väl överens med övriga
näringslivsstrategiska program som är under framtagande i samtliga kommuner i hela
Göteborgsregionen.
Det Näringslivsstrategiska programmet förtydligar kommunens uppdrag kring
näringslivsfrågor och lägger en grund för ett förvaltningsövergripande näringslivsarbete, samt
bidrar till förståelse för det lokala näringslivets förutsättningar.
Kommunledningskontoret föreslår att det Näringslivsstrategiska programmet godkänns.
Förslag till beslut:
Näringslivsstrategiskt program 2021-2035 för Alingsås kommun antas.

Utdragsbestyrkande
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KF § 116, forts
Kommunstyrelsen har den 7 juni 2021, § 92 lämnat följande förslag till beslut:
Förslag till näringslivsstrategiskt program 2021-2035 för Alingsås kommun antas
med följande tillägg och ändringar:
Under 1.2 Genomförande och uppföljning av programmet;
I programmets genomförande ska öppenhet och delaktighet för företagen och deras
organisationer säkerställas med öppna möten två gånger per år där resultat, åtgärder och
erfarenheter redovisas och diskuteras. Näringslivsrådet ansvarar för att planera och
genomföra dessa möten (exempelvis som näringslivsforum).
En årlig avstämning skall även göras med kommunstyrelsen.
Under den övergripande rubriken ”Mål 3: Företagsklimat och innovationskraft” stryks;
- Svenskt Näringslivs sammanfattande omdöme
- Förbättrat resultat i Svenskt Näringslivs företagsranking
- till prioriterade indikatorer läggs:
Företagarnas upplevelse av dialogen mellan företag och kommunledning (skala 1–6)
- till önskat läge läggs:
förbättrat resultat i Svenskt Näringslivs företagsenkät
Anförande
Anförande hålls av Simon Waern (S), Jens Christian Berlin (L), Karl-Johan Karlsson (C),
Lady France Mulumba (M), Anna Hansson (MP), Boris Jernskiegg (SD), Anita Brodén (L),
Thomas Pettersson (C), Martin Lindberg (V), Daniel Filipsson (M), Anton César (S), EvaLotta Pamp (M), Camilla Stensson (S), Annika Qarlsson (C) och Thorsten Larsson (M).
Förslag till beslut på sammanträdet
Simon Waern (S) föreslår följande ändring:
Det näringslivsstrategiska programmet antas med följande ändring:
Under den övergripande rubriken ”Mål 3: Företagsklimat och innovationskraft” stryks
nedanstående punkter:
”Företagarnas upplevelse av dialogen mellan företag och kommunledning (skala 1–6)”
”Förbättrat resultat i Svenskt Näringslivs företagsenkät”
Jens Christian Berlin (L), Karl-Johan Karlsson (C), Lady France Mulumba (KD), Anna
Hansson (MP), Anita Brodén (L), Thomas Pettersson (C), Daniel Filipsson (M), Eva-Lotta
Pamp (M) och Thorsten Larsson (M) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls.
Boris Jernskiegg (SD), Martin Lindberg (V) och Anton César (S) föreslår att Simon Waerns
ändringsförslag bifalls.
Utdragsbestyrkande
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KF § 116, forts
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå Simon Waerns m fl
ändringsförslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Förslag till näringslivsstrategiskt program 2021-2035 för Alingsås kommun antas
med följande tillägg och ändringar:
Under 1.2 Genomförande och uppföljning av programmet;
I programmets genomförande ska öppenhet och delaktighet för företagen och deras
organisationer säkerställas med öppna möten två gånger per år där resultat, åtgärder och
erfarenheter redovisas och diskuteras. Näringslivsrådet ansvarar för att planera och
genomföra dessa möten (exempelvis som näringslivsforum).
En årlig avstämning skall även göras med kommunstyrelsen.
Under den övergripande rubriken ”Mål 3: Företagsklimat och innovationskraft” stryks;
- Svenskt Näringslivs sammanfattande omdöme
- Förbättrat resultat i Svenskt Näringslivs företagsranking
- till prioriterade indikatorer läggs:
Företagarnas upplevelse av dialogen mellan företag och kommunledning (skala 1–6)
- till önskat läge läggs:
förbättrat resultat i Svenskt Näringslivs företagsenkät
Expedieras till
Klk-kansli-författningssamling, samtliga nämnder och bolag

Utdragsbestyrkande
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§ 117 2020.546 KS

Detaljplan för Alingsås, Verksamhetsområde Norr, etapp 1 (del av
Bälinge 6:16)
Ärendebeskrivning
Planens syfte är att pröva möjligheten för byggnation av verksamheter, kontor och industri
inom del av fastigheten Bälinge 6:16. Planen medger också allmän platsmark (GATA och
NATUR). Planområdet ingår i en större helhet för Verksamhetsområde Norr¨, där detta blir
den första etappen.
Kommunstyrelsen beslutade den 8 februari 2021, § 9 om planprioritering. Uppdraget att
upprätta denna detaljplan ingår i prioriteringslistan.
Kommunstyrelsen beslutade den 16 december 2020, § 197 att detaljplanen skulle skickas ut
på samråd.
Kommunstyrelsen beslutade den 14 april 2021, § 67 att detaljplanen skulle skickas ut på
granskning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 4 juni 2021 lämnat följande yttrande:
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samråd med kommunledningskontoret upprättat ett
förslag till detaljplan som är redovisat i Plankarta samt Planbeskrivning.
Planen bereds med utökat förfarande, eftersom förslaget är av betydande intresse för
allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.
Planområdet ligger cirka 5 kilometer utanför stadskärnan och ungefär 600 meter nordväst om
Stockholmsvägen/gamla E20. Då byggnaden placeras i ett område som idag till största delen
saknar annan bebyggelse, bedöms planens påverkan på stadsbilden vara låg. Planförslaget
har i aktuellt skede reglerats med få bestämmelser och flexibilitet vad gäller utformning och
placering.
Bestämmelserna omfattar största byggandsarea och högsta nockhöjd och medger cirka 60
000 kvadratmeter byggnadsarea för verksamhet, industri och kontor. I denna detaljplan
planläggs också en ny lokalgata. Planförslaget är i linje med Översiktsplanen och
Tillväxtprogrammet för Alingsås kommun.
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära en betydande miljöpåverkan enligt
plan- och bygglagen 4 kap 33b-34§§ och miljöbalken 6 kap 5-7 §§.
Samrådsskedet för detaljplanen pågick under perioden 22 december 2020 – 11 januari 2021
och totalt inkom 13 yttranden. Dessa yttranden har besvarats i samrådsredogörelsen för
detaljplanen.
Efter samråd gjordes justeringar utifrån de synpunkter som inkommit inför granskning.
Granskningsskedet för detaljplanen pågick under perioden 30 april 2021 - 20 maj 2021 och
totalt inkom 9 yttranden, som besvaras och redovisas i granskningsutlåtandet.
Efter granskningen har mindre justeringar gjorts i planhandlingarna utifrån de synpunkter
som inkommit.
Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-06-16

KF § 117, forts
Antagandehandlingarna utgörs av plankarta, granskningsutlåtande samt planbeskrivning.
Kommunstyrelsen har den 7 juni 2021, § 105 behandlat ärendet och lämnat följande förslag
till beslut:
Detaljplan för Alingsås Verksamhetsområde Norr, Etapp 1, del av Bälinge 6:16 antas enligt
plan- och bygglagen 5 kap § 27.
Anförande
Anförande hålls av Daniel Filipsson (M), Boris Jernskiegg (SD), Anna Hansson (MP), Jens
Christian Berlin (L), Simon Waern (S), Pär-Göran Björkman (S), Karl-Johan Karlsson (C),
Kent Perciwall (KD) och Zandra Pettersson (SD).
Förslag till beslut på sammanträdet

Daniel Filipsson (M), Karl-Johan Karlsson (C), Jens Christian Berlin (L), Pär-Göran Björkman
(S) och Thorsten Larsson (M) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls.
Boris Jernskiegg (SD) föreslår att ärendet avslås.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att
bifalla kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Detaljplan för Alingsås Verksamhetsområde Norr, Etapp 1, del av Bälinge 6:16 antas enligt
plan- och bygglagen 5 kap § 27.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-06-16

KF § 117, forts
Anteckning
Anna Hansson (MP) lämna följande protokollsanteckning:
I Miljöpartiet hade vi ett extra möte för att diskutera aktuell detaljplan för verksamhetsområde
Norr. Vi kom då fram till att vi varken kan bifalla eller avslå Kommunstyrelsens förslag till
beslut om detaljplanen. Vid en eventuell votering skulle vi rösta "avstår".
Det är viktigt att kommunen tillhandahåller ny verksamhetsmark, för ett välfungerande
näringsliv och för nya arbetstillfällen. Vi vill dock att kommunen helst avstår från att bebygga
eller asfaltera åkermark. Vi har också en oro kring gestaltningen och landskapsbilden kopplat
till den aktuella situationen.
I samband med att Översiktsplanen antogs 2018 lyfte vi fram att det behöver göras en
lokaliseringsprövning om jordbruksmark ska tas i anspråk. Detta har gjorts och vi är
tacksamma för det. Länsstyrelsen har också godkänt lokaliseringsprövningen och valet av
lokalisering. Vi i Miljöpartiet skulle gärna vilja föreslå annan placering, men har inte resurser
till det arbetet. Vi vill inte gå emot Länsstyrelsens bedömning av lokaliseringsprövningen, och
hamnar i ett dilemma. Därför avstod vi från ställningstagande i beslutet.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-06-16

KF § 117, forts, anteckning forts
Boris Jernskiegg (SD), Gunilla Gomér (SD), Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson (SD);
Lars-Olof Jaeger (SD) och Kristina Poulsen (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Vi Sverigedemokrater emotsätter oss byggnation av stora fabrikslokaler i Bälinge. Bälinge är
en lantlig idyll med en kyrka som är 800 år gammal som, enligt uppgift, ersatt en ännu äldre
träkyrka, så kallad stavkyrka. Att i detta landskap med bästa tänkbara jordbruksmark våldföra
sig så gruvligt som planeras, är inte förenligt med vår politik och vad vi och våra väljare
förväntar oss av framtidens samhälle.
Småskalighet, organisk tillväxt och respekt för kultur och miljö delas uppenbarligen inte av
andra partier, som gör vad som helst för att skapa arbetstillfällen kortsiktigt. Det finns idag
mängder av arbetstillfällen i kommunen i framför allt små och medelstora företag. Detta gör
samhället tämligen osårbart vid eventuella konkurser eller företagsflyttar. Vi bor dessutom i
en region med stor tillväxt och goda pendlingsmöjligheter. Läget och strukturen vi har lockar
inflyttande familjer från grannkommuner och även storstadsbor som tröttnat på att leva bland
fabriker och urbanisering.
Att urbanisera Bälinge med fabriker och företag på detta sätt är historiskt riktigt vidrigt.
Alingsås växte fram runt förra sekelskiftet som en industristad med gjuterier, spinnerier och
bryggerier. Man hade mängder av fabrikslokaler som sedan gapat tomma och i många fall
rivits. Kvar har vi förorenad mark och minnet av en generation som slet ihjäl sig i dålig
arbetsmiljö. Att bygga logistiklador stora som berg och förstöra god jordbruksmark i en
kulturrik bygd där fornminnena duggar tätt, har inte vår generation ensamrätt till att ödelägga.
Att rasera tusenårig utveckling genom ett förhastat, framtvingat beslut väcker frågor om
lämpligheten i att företräda invånarnas intressen. Man står med mössan i hand och bugar åt
storföretag såsom Lindex.
Vi sverigedemokrater sätter människans bästa i centrum och ser hur släkter komma och gå.
Vi vill inte bli ihågkomna som de som förstörde Bälinge för all framtid.
Bälinge borde enligt oss utvecklas till ett samhälle med bostäder och goda kommunikationer
där framtidens Alingsåsare växer upp i en lantlig miljö med kyrkan mitt i byn.
Jordbruksmarken bör endast bebyggas om alternativ saknas. Vi anser att våra barn och
deras barn är värda en trygg miljö och att det som funnits sedan forntiden inte skall svepas
bort genom ett dåligt, förhastat, beslut.
Hela idén med ”verksamhetsområde norr” bör enligt oss avvecklas.
Expedieras till
KLK-expl, SBF-Plan

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-06-16

§ 118 2021.274 KS

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande
kommunens skogsinnehav - Britt-Marie Kuylenstierna (MP)
Ärendebeskrivning
Britt-Marie Kuylenstierna (MP) har till kommunfullmäktige den 26 maj 202, § 98 lämnat en
interpellation gällande kommunens skogsinnehav.
Interpellanten ställer följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:
- 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?
Interpellationssvar
Kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson (M) har i skrivelse den 14 maj 2021 lämnat
sitt interpellationssvar.
Interpellationsdebatt
I debatten deltar Britt-Marie Kuylenstierna (MP), Daniel Filipsson (M), Holger Andersson (L)
och Boris Jernskiegg (SD).

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-06-16

§ 119 2021.360 KS

Motion om att inte tillåta marknadshyror i allmännyttan - Martin Lindberg
(V) och Karin Berg (V)
Ärendebeskrivning
Martin Lindberg (V) och Karin Berg (V) lämnar en motion om att inte tillåta marknadshyror i
allmännyttan
Motionärerna föreslår följande:
-ägardirektiven för AB Alingsåshem revideras genom att skriva in att marknadshyror inte ska
gälla som hyressättningsprincip oavsett om lagstiftningen förändras eller ej
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
KS

Utdragsbestyrkande

19

Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-06-16

§ 120 2021.327 KS

Avsägelse av uppdrag som ledamot i socialnämnden - Margaretha
Svensson (S)
Ärendebeskrivning

Margaretha Svensson (S) har i skrivelse den 28 maj 2021 avsagt sig sitt uppdrag som
ledamot i socialnämnden.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Expedieras till
M. Svensson, SN, Klk-kansli, (Klk-lön)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-06-16

§ 121 2021.382 KS

Avsägelse uppdrag som ledamot och ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden från och med den 1 augusti 2021 - KarlJohan Karlsson (C)
Ärendebeskrivning
Karl-Johan Karlsson (C) har i skrivelse den 13 juni 2021 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot
och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden från och med den 1 augusti 2021.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Expedieras till
K-J Karlsson, SBN, Klk-kansli, (Klk-lön)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-06-16

§ 122 2021.368 KS

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen från och med
den 1 augusti 2021 Karl-Johan Westlund Karlsson (C)
Ärendebeskrivning
Karl-Johan Karlsson (C) har i skrivelse den 13 juni 2021 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot
i kommunstyrelsen från och med den 1 augusti 2021.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Expedieras till
K-J Karlsson, Klk-kansli, (Klk-lön)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-06-16

§ 123 2021.369 KS

Avsägelse av uppdrag som ledamot i AB Alingsås Rådhus från och med
den 1 augusti 2021 Karl-Johan Westlund Karlsson (C)
Ärendebeskrivning
Karl-Johan Karlsson (C) har i skrivelse den 13 juni 2021 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot
i AB Alingsås Rådhus från och med den 1 augusti 2021.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Expedieras till
K-J Karlsson, ABAR, Klk-kansli, (Klk-lön)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-06-16

§ 124 2021.370 KS

Avsägelse av uppdrag som representant för gode män för
fastighetsbildningsförrättningar, jord- och skogsbruksfrågor från och
med den 1 augusti 2021 - Karl-Johan Westlund Karlsson (C)
Ärendebeskrivning
Karl-Johan Karlsson (C) har i skrivelse den 13 juni 2021 avsagt sig sitt uppdrag som
representant för gode män för fastighetsförrättningar, jord- och skogsbruksfrågor från och
med den 1 augusti 2021.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Expedieras till
K-J Karlsson, , Klk-kansli, (Klk-lön)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-06-16

§ 125 2021.365 KS

Avsägelse av uppdrag som ledamot i överförmyndarnämnden - Susanna
Nerell (C)
Ärendebeskrivning
Susanna Nerell (C) har i skrivelse den 14 juni 2021 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
överförmyndarnämnden.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Expedieras till
S. Nerell, ÖFN, Klk-kansli, (Klk-lön)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-06-16

§ 126 2021.366 KS

Avsägelse av uppdrag som ersättare i valberedningen - Susanna Nerell
(C)
Ärendebeskrivning
Susanna Nerell (C) har i skrivelse den 14 juni 2021 avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
valberedningen.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Expedieras till
S. Nerell, Klk-kansli, (Klk-lön)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-06-16

§ 127 2021.367 KS

Avsägelse av uppdrag som suppleant i AB Alingsås Rådhus - Susanna
Nerell (C)
Ärendebeskrivning
Susanna Nerell (C) har i skrivelse den 14 juni 2021 avsagt sig sitt uppdrag som suppleant i
AB Alingsås Rådhus.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.
Expedieras till
S. Nerell, Klk-kansli, (Klk-lön)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-06-16

§ 128 2021.364 KS

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund - Susanna Nerell (C)
Ärendebeskrivning
Susanna Nerell (C) har i skrivelse den 14 juni 2021 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.
Expedieras till
S. Nerell, AVRF, Klk-kansli, (Klk-lön)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-06-16

§ 129 2021.375 KS

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Fastighetskoncernen Alingsås
Rådhus AB - Leif Åkerblad (C)
Ärendebeskrivning
Leif Åkerblad (C) har i skrivelse den 14 juni 2021 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.
Expedieras till
L. Åkerblad, FARAB, Klk-kansli, (Klk-lön)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-06-16

§ 130 2021.376 KS

Avsägelse av uppdrag som ledamot i AB Alingsåshem - Leif Åkerblad (C)
Ärendebeskrivning
Leif Åkerblad (C) har i skrivelse den 14 juni 2021 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i AB
Alingsåshem.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.
Expedieras till
L. Åkerblad, Ahem, Klk-kansli, (Klk-lön)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-06-16

§ 131 2021.377 KS

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Fabs AB - Leif Åkerblad (C)
Ärendebeskrivning
Leif Åkerblad (C) har i skrivelse den 14 juni 2021 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i Fabs
AB.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Expedieras till
L. Åkerblad, Fabs, Klk-kansli, (Klk-lön)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-06-16

§ 132 2021.384 KS

Avsägelse av uppdrag som suppleant i Fastighetskoncernen Alingsås
Rådhus AB - Gustaf Melin (C)
Ärendebeskrivning
Gustaf Melin (C) har i skrivelse den 15 juni 2021 avsagt sig sitt uppdrag som suppleant i
Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Expedieras till
G. Melin, FARAB, Klk-kansli, (Klk-lön)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-06-16

§ 133 2021.383 KS

Avsägelse av uppdrag som suppleant i AB Alingsåshem - Gustaf Melin
(C)
Ärendebeskrivning
Gustaf Melin (C) har i skrivelse den 15 juni 2021 avsagt sig sitt uppdrag som suppleant i AB
Alingsåshem.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Expedieras till
G. Melin, Ahem, Klk-kansli, (Klk-lön)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-06-16

§ 134 2021.385 KS

Avsägelse av uppdrag som suppleant i Fabs AB - Gustaf Melin (C)
Ärendebeskrivning
Gustaf Melin (C) har i skrivelse den 15 juni 2021 avsagt sig sitt uppdrag som suppleant i
Fabs AB.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Expedieras till
G. Melin, Fabs, Klk-kansli, (Klk-lön)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-06-16

§ 135 2021.378 KS

Val av ny ordförande i samhällsbyggnadsnämnden efter Karl-Johan
Karlsson (C) från och med den 1 augusti 2021
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige utsåg den 21 november 2018, § 195 Karl-Johan Karlsson (C) till ledamot
och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden för tiden fram till och med den 31 december
2022.

Karl-Johan Karlsson har till kommunfullmäktige den 13 juni 2021 lämnat in avsägelse av sitt
uppdrag som ledamot och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden att gälla från och med
den 1 augusti 2021.

Valberedningen har den 16 juni 2021, § 2 lämnat följande förslag till kommunfullmäktige för
beslut:
Leif Åkerblad (C) utses till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden för tiden från och med
den 1 augusti 2021 fram till och med den 31 december 2022.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:

Leif Åkerblad (C) utses till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden för tiden från och med
den 1 augusti 2021 fram till och med den 31 december 2022.
Expedieras till
L. Åkerblad. SBN, Klk-kansli, Klk-lön

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-06-16

§ 136 2021.386 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ny ledamot i kommunstyrelsen efter
Karl-Johan Karlsson (C) från och med den 1 augusti 2021, Annika
Qarlsson (C)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Annika Qarlsson (C) utses till ledamot i kommunstyrelsen efter Karl-Johan Karlsson (C) från
och med den 1 augusti 2021 fram till och med den 31 december 2022.

Expedieras till
A. Qarlsson, Klk-kansli, Klk-lön

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-06-16

§ 137 2021.388 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ny ledamot i AB Alingsås Rådhus efter
Karl-Johan Karlsson (C) från och med den 1 augusti 2021, Annika
Qarlsson (C)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Annika Qarlsson (C) utses till ledamot i AB Alingsås Rådhus efter Karl-Johan Karlsson (C)
från och med den 1 augusti 2021 fram till och med årsstämma 2023.

Expedieras till
A. Qarlsson, ABAR, Klk-kansli, Klk-lön

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-06-16

§ 138 2021.390 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ny ledamot i Fastighetskoncernen
Alingsås Rådhus AB efter Leif Åkerblad (C), Gustaf Melin (C)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Gustaf Melin (C) utses till ledamot i Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB efter Leif
Åkerblad (C) för tiden fram till och med årsstämma 2023.

Expedieras till
G. Melin, FARAB, Klk-kansli, (Klk-lön)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-06-16

§ 139 2021.391 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ny ledamot i AB Alingsåshem efter Leif
Åkerblad (C), Gustaf Melin (C)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Gustaf Melin (C) utses till ledamot i AB Alingsåshem efter Leif Åkerblad (C) för tiden fram till
och med årsstämma 2023.

Expedieras till
G. Melin, Ahem, Klk-kansli, (Klk-lön)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-06-16

§ 140 2021.392 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ny ledamot i Fabs AB efter Leif Åkerblad
(C), Gustaf Melin (C)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Gustaf Melin (C) utses till ledamot i Fabs AB efter Leif Åkerblad (C) för tiden fram till och med
årsstämma 2023.

Expedieras till
G. Melin, Fabs, Klk-kansli, (Klk-lön)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-06-16

§ 141 2021.381 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ny gode man för
fastighetsbildningsförrättningar 2019-2022, jord- och skogsbruksfrågor
efter Karl-Johan Karlsson (C) för tiden från och med den 1 augusti 2021,
Leif Åkerblad (C)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Leif Åkerblad (C) utses till gode man för fastighetsbildningsförrättningar 2019-2022, jord- och
skogsbruksfrågor efter Karl-Johan Karlsson (C) från och med den 1 augusti 2021 fram till och
med den 31 december 2022.

Expedieras till
L. Åkerblad, lantmäteriet, Klk-kansli, (Klk-lön)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-06-16

§ 142 2021.393 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ny suppleant i Fastighetskoncernen
Alingsås Rådhus AB efter Gustaf Melin (C), Cecilia Strandevall (C)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Cecilia Strandevall (C) utses till suppleant i Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB för
tiden fram till och med årsstämma 2023.

Expedieras till
S. Strandevall. FARAB, Klk-kansli

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-06-16

§ 143 2021.394 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ny suppleant i AB Alingsåshem efter
Gustaf Melin (C), Cecilia Strandevall (C)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Cecilia Strandevall (C) utses till suppleant i AB Alingsås för tiden fram till och med
årsstämma 2023.
Expedieras till
S. Strandevall. FARAB, Klk-kansli

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-06-16

§ 144 2021.395 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ny suppleant i Fabs AB efter Gustaf
Melin (C), Cecilia Strandevall (C)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Cecilia Strandevall (C) utses till suppleant i Fabs AB för tiden fram till och med årsstämma
2023.

Expedieras till
S. Strandevall. Fabs, Klk-kansli

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-06-16

§ 145 2021.387 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ny ledamot i
samhällsbyggnadsnämnden efter Karl-Johan Karlsson (C) från och med
den 1 augusti
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Ali Said (C) utses till ledamot i samhällsbyggnadsnämnden efter Karl-Johan Karlsson (C)
från och med den 1 augusti 2021 fram till och med den 31 december 2022.

Expedieras till
A. Said, SBN, Klk-kansli, Klk-lön

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-06-16

§ 146

Meddelanden
Beslutsunderlag
 § 33 Socialnämnden Ej verkställda beslut kvartal 1 2021
 Bilaga - Socialnämnden Ej verkställda beslut kvartal 1 2021
 Bilaga - 33 Socialnämnden Ej verkställda beslut kvartal 1 2021
 Följebrev, granskning av efterlevnaden av offentlighetsprincipen i Alingsås kommun
 Revisionsrapport - Granskning av efterlevnaden av offentlighetsprincipen
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§ 147

Avslutning

Ordföranden tackar kommunfullmäktige för ett gott samarbete under våren, samt riktar även
ett tack till tjänstemän, övriga i presidiet och sekreterare och tillönskar samtliga en skön och
avkopplande sommar.
Ordföranden tackar all personal i kommunen som har gjort stordåd under detta speciella år
och hoppas att samtliga får en skön och avkopplande sommar.
Vice ordförande tackar även ordföranden för gott arbete och önskar även en skön och
avkopplande sommar för ordföranden.
Ordföranden avslutar sammanträdet med att läsa ”Idas sommarvisa”.
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