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§ 174
§ 175
§ 176
§ 177
§ 178
§ 179
§ 180
§ 181
§ 182
§ 183
§ 184
§ 185
§ 186
§ 187
§ 188
§ 189
§ 190
§ 191
§ 192
§ 193
§ 194
§ 195
§ 196
§ 197
§ 198

Svar på motion om insatser för ökad kunskap om antisemitism och rasism i
Alingsås skolor - Anton César (S), Birgitta Larson (S) och Pär-Göran
Björkman (S)
Svar på motion om personligt ombud - Anna Hansson (MP), Britt-Marie
Kuylenstierna (MP)
Svar på motion om tillfällig äldreomsorgsberedning - Boris Jernskiegg (SD)
och Lars-Olof Jaeger (SD)
Svar på motion om hospicevård - Amanda Andersson (MP)
Revidering av ungdomsfullmäktiges reglemente
Fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande gällande beredskap för
framtida skyfall – Anita Brodén (L)
Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kommunens
klimatarbete - från Amanda Andersson (MP)
Avsägelse uppdrag som ledamot i barn- och ungdomsnämnden - Luzaan
Eisa (S)
Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och ungdomsnämnden Alexander Wikhall (S)
Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen - Urban Eklund (KD)
Avsägelse av uppdrag som suppleant i AB Alingsås Rådhus - Peter
Norlander (S)
Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen - Peter Norlander
(S)
Kommunalt kompletteringsval - Ledamot i barn- och ungdomsnämnden efter
Luzaan Eisa (S), Alexander Wikhall (S)
Kommunalt kompletteringsval - Ersättare i barn- och ungdomsnämnden efter
Alexander Wikhall (S), Olivia Fröberg (S)
Kommunalt kompletteringsval - Ersättare i barn- och ungdomsnämnden efter
Jenny Helgesson (S), Cecilia Kälström
Kommunalt kompletteringsval - Ledamot i kommunstyrelsen efter Pär-Göran
Björkman (S), Peter Norlander (S)
Kommunalt kompletteringsval - Ersättare i kommunstyrelsen efter Irene
Jonsson (S), Göran Alexandersson (S)
Kommunalt kompletteringsval - Ersättare i kommunstyrelsen efter Peter
Norlander (S), Pamela Nilsson Ludvigsson (S)
Kommunalt kompletteringsval - Ersättare i kommunstyrelsen efter Urban
Eklund (KD), Kent Perciwall (KD)
Kommunalt kompletteringsval - Ersättare i socialnämnden efter Oscar Allard
(S), Luzaan Eisa (S)
Kommunalt kompletteringsval - Ersättare i valberedningen efter Pär-Göran
Björkman (S), Birgit Börjesson (S)
Kommunalt kompletteringsval - Ledamot i AB Alingsås Rådhus efter PärGöran Björkman (S), Peter Norlander (S)
Kommunalt kompletteringsval - Ledamot i Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund efter Pär-Göran Björkman (S), Simon Waern (S)
Kommunalt kompletteringsval - Ersättare i Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund efter Simon Waern (S), Roger Andersson (S)
Kommunalt kompletteringsval - Ersättare i förbundsfullmäktige
Utdragsbestyrkande
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§ 199
§ 200

Göteborgsregionens (GR) kommunalförbund efter Pär-Göran Björkman (S),
Anders Juhlin (S)
Kommunalt kompletteringsval - Nämndeman efter Philip Perdin, Magnus
Linde
Meddelanden
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§ 174 2020.403 KS

Svar på motion om insatser för ökad kunskap om antisemitism och
rasism i Alingsås skolor - Anton César (S), Birgitta Larson (S) och PärGöran Björkman (S)
Ärendebeskrivning
Anton César (S), Birgitta Larsson (S) och Pär-Göran Björkman (S) har till
kommunfullmäktige den 30 september 2020, § 120 lämnat en motion om att öka kunskapen
om antisemitism och rasism i Alingsås skolor.
Motionärerna föreslår följande:
-Grundskole- och gymnasielärare ges möjlighet att genomgå utbildningen
”Förintelsen, antisemitism och rasism”, anordnad av Svenska kommittén mot antisemitism
(SKMA).
-Utbildningsinsatser, temadagar eller seminarier genomförs för våra grundskoleoch gymnasieelever. Syftet är att öka elevers kunskap om förintelsen samt om antisemitism
och andra former av rasism både historiskt och i dagens samhälle.
-Kultur och utbildningsnämnden ansöker om extern finansiering från SKMA och
därtill kopplade Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond, för att genomföra hågkomstresor
för elever på Alströmergymnasiet.
Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2020 att lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 31 maj 2021 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har genom tjänstepersonsdialoger tagit in åsikter om de förslag
som motionärerna föreslår, från tjänstepersoner på barn- och ungdomsförvaltningen samt
kultur- och utbildningsförvaltningen. Kommunledningskontoret och de båda förvaltningarna
instämmer med motionärerna att det är av stor vikt att kommande generationer inte glömmer
förintelsen, folkmord och förföljelser av minoriteter genom historien. Förvaltningarna
poängterar att de arbetar med dessa frågor dagligen i mötet med elever utifrån den svenska
skolans värdegrund i de nu gällande läroplanerna (Lgr11 och Gy11), där det framgår att
skolan ska ”främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i
skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller
funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.” Rasism, antisemitism och
annan diskriminering ska bemötas och motverkas av all personal på skolorna varje dag.

Utdragsbestyrkande

6

Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-09-29

KF § 174, forts
Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA), Forum för levande historia och MUCF har alla
bra utbildningsmaterial att jobba med i klassrummet, samt utbildningar för lärare. Lärarlagen
ute på skolorna har möjlighet att söka utbildningar de anser att de behöver i fortbildning för
att öka kunskapen om antisemitism och rasism bland elever. I dagsläget, utifrån rådande
pandemi, finns det inte möjlighet att prioritera utbildningsinsatser, för vare sig lärare eller
elever. Det kommer att vara fullt fokus på att ge eleverna stöd i att fullfölja sina studier utifrån
de effekter som pandemin har medfört för elevernas undervisning.
Enligt kultur och utbildningsförvaltningen finns det i dagsläget inget utrymme för lärare på
Alströmergymnasiet att planera och genomföra hågkomstresor. Det tar stora personella och
ekonomiska resurser, som inte finns i nuvarande ram. De pengar, som går att söka från
Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond, täcker dessutom inte alla kostnader för de
åtgärder som krävs.
Den samlade bedömningen är att skolorna i Alingsås kommun arbetar med att förmedla
kunskap till eleverna om antisemitism och rasism utifrån det nuvarande läroplaner
föreskriver. Det finns ingen oro i verksamheterna för att kunskapen behöver ökas bland
eleverna i dagsläget och motionen föreslås avslås.
Kommunstyrelsen har den 6 september 2021, § 128 behandlat ärendet och lämnat följande
förslag till beslut:
Motionen avslås.
Anförande
Anförande hålls av Anton César (S) och Annika Qarlsson (C).
Förslag till beslut på sammanträdet
Anton César (S) föreslår att motionen bifalls.

Utdragsbestyrkande
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KF § 174, forts
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra 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 bifall till motionen.
Ja
Linda Espeving (M)
Daniel Filipsson (M)
Eva-Lotta Pamp (M)
Daniel Ringström (M)
Per-Gordon Tranberg (M)
Robin Almanakis (M)
Britt Berggren (M)
Björn Dahlin (M)
Ingbritt Johansson (C)
Susanna Nerell (C)
Thomas Pettersson (C)
Ali Said (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)
Zandra Pettersson (SD)
Otto Stryhn (SD)
Lars-Olof Jaeger (SD)
Urban Eklund (KD)
Niklas Hellgren (KD)
Kent Perciwall (KD)
Amanda Andersson (MP)
Anna Hansson (MP)

Nej
Avstår
Roger Andersson (S)
Ann-Lie Tulokas Olsson (KD)
Sebastian Aronsson (S)
Birgit Börjesson (S)
Birgitta Carlsson (S)
Anton César (S)
Anita Hedén Unosson (S)
Karin Johansson (S)
Irene Jonsson (S)
Birgitta Larsson (S)
Anders Sandberg (S)
Camilla Stensson (S)
Simon Waern (S)
Ulf Unosson (S)
Billy Westerholm (S)
Jan Gustafsson (V)
Stina Karlsson (V)
Tony Norman (V)
Karin Berg (V)
Britt-Marie Kuylenstierna (MP)

Med 30 ja-röster, 19 nej-röster och 1 som avstår från att rösta beslutar kommunfullmäktige
att avslå motionen.

Utdragsbestyrkande
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KF § 174, forts
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:

Motionen avslås.
Expedieras till
BUN, KUN

Utdragsbestyrkande

9

Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-09-29

§ 175 2020.522 KS

Svar på motion om personligt ombud - Anna Hansson (MP), Britt-Marie
Kuylenstierna (MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) och Britt-Marie Kuylenstierna (MP) har till kommunfullmäktige den 9
december 2020, § 176 lämnat en motion om personligt ombud, stöd för vuxna personer med
psykisk funktionsnedsättning.
Motionärerna föreslår att Alingsås kommun ska erbjuda tjänsten personligt ombud för
behövande kommuninvånare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 januari 2021, § 17 att remittera motionen
till socialnämnden för beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 17 augusti 2021 lämnat följande yttrande:
Socialnämnden behandlade ärendet den 20 april 2021, § 21 med beslutet att godkänna
socialförvaltningens yttrande, daterat den 23 mars 2021. Av yttrandet framgår bland annat att
socialnämnden, givet de ekonomiska förutsättningar som finns idag, inte har möjlighet att
återinföra personligt ombud.
På grund av socialnämndens ekonomiska förutsättningar har ett antal förebyggande insatser
lagts ner, bland annat familjecentraler, öppen föräldrarådgivning och verksamheten
personligt ombud. Det finns inte utrymme idag att prioritera insatserna inom socialnämndens
beslutade ekonomiska ram. Däremot fångas målgruppen för personligt ombud upp genom
andra insatser inom socialtjänsten, till exempel inom boendestöd. I Socialstyrelsens
uppföljning vad gäller personligt ombud visas att det är en välfungerande verksamhet och till
stor nytta för brukarna. Uppföljningen visar också att kostnaderna snarare ökar än minskar,
ett väntat resultat i och med att syftet med personligt ombud är att den enskilde ska få bättre
tillgång till rätt insatser. Det är i stor del kommunala insatser och kostnader för insatserna
som ökar, medan regionens kostnader varken ökar eller minskar.
Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillägga. Det anses inte idag finnas
möjligheter att återuppta verksamheten med personligt ombud. Kommunledningskontoret
föreslår därmed att motionen ska avslås.
Kommunstyrelsen har den 6 september 2021, § 129 behandlat ärendet och lämnat följande
förslag till beslut:
Motionen avslås.

Utdragsbestyrkande
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KF § 175, forts
Anförande
Anförande hålls av Anna Hansson (MP), Britt-Marie Kuylenstierna (MP), Eva-Lotta Pamp (M)
och Simon Waern (S).
Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Hansson (MP), Britt-Marie Kuylenstierna (MP) och Simon Waern (S) föreslår att
motionen bifalls.
Eva-Lotta Pamp (M) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls.

Utdragsbestyrkande
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KF § 175, forts
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra 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 bifall till motionen.
Ja
Linda Espeving (M)
Daniel Filipsson (M)
Eva-Lotta Pamp (M)
Daniel Ringström (M)
Per-Gordon Tranberg (M)
Robin Almanakis (M)
Britt Berggren (M)
Björn Dahlin (M)
Ingbritt Johansson (C)
Susanna Nerell (C)
Thomas Pettersson (C)
Ali Said (C)
Annika Qarlsson (C)
Holger Andersson (L)
Stefan Bedö (L)
Jens Christian Berlin (L)
Kristina Grapenholm (L)
Jan Kesker (L)
Gunilla Gomér (SD)
Agneta Grange (SD)
Boris Jernskiegg (SD)
Zandra Pettersson (SD)
Otto Stryhn (SD)
Niklas Hellgren (KD)
Kent Perciwall (KD)
Ann-Lie Tulokas Olsson (KD)
Urban Eklund (KD)

Nej
Avstår
Roger Andersson (S)
Anita Brodén (L)
Birgitta Carlsson (S)
Sebastian Aronsson (S)
Birgit Börjesson (S)
Anton César (S)
Anita Hedén Unosson (S)
Karin Johansson (S)
Irene Jonsson (S)
Birgitta Larsson (S)
Anders Sandberg (S)
Camilla Stensson (S)
Simon Waern (S)
Ulf Unosson (S)
Billy Westerholm (S)
Jan Gustafsson (V)
Stina Karlsson (V)
Tony Norman (V)
Karin Berg (V)
Lars-Olof Jaeger (SD)
Anna Hansson (MP)
Britt-Marie Kuylenstierna (MP)
Amanda Andersson (MP)

Med 27 ja-röster, 22 nej-röster och 1 som avstår från att rösta beslutar kommunfullmäktige
att avslå motionen.

Utdragsbestyrkande
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KF § 175, forts
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen avslås.
Reservation
Anna Hansson (MP), Britt-Marie Kuylenstierna (MP) och Amanda Andersson (MP) reserverar
sig till förmån för eget förslag.
Expedieras till
SN

Utdragsbestyrkande

13

Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-09-29

§ 176 2021.027 KS

Svar på motion om tillfällig äldreomsorgsberedning - Boris Jernskiegg
(SD) och Lars-Olof Jaeger (SD)
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD) och Lars-Olof Jaeger (SD) har till kommunfullmäktige den 27 januari
2021, § 5 lämnat en motion om tillfällig äldreomsorgsberedning.
I motionen framförs bland annat att Sverigedemokraterna i Alingsås vill ha bästa tänkbara
äldreomsorg.
Motionärerna föreslår följande:
att Alingsås kommun snarast tillsätter en tillfällig äldreomsorgsberedning
att beredningen får bred politisk medverkan
att denna beredning rapporterar till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutade att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 mars 2021, § 62 att remittera motionen till
vård- och omsorgsnämnden för beredning.

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

Vård- och omsorgsnämnden behandlade motionen den 18 maj 2021, § 28 med beslutet att
anta vård- och omsorgsförvaltningens yttrande i tjänsteskrivelse den 19 april 2021 som sitt
eget.
Vård- och omsorgsnämnden har tidigare under 2021 genomfört en analys av vård- och
omsorgsnämndens ekonomiska förutsättningar. Analysen har bidragit till att både förvaltning
och nämnd idag har en bättre förståelse för nuläge och framtida ekonomiska utmaningar
som vård- och omsorgsnämnden står inför. Under de kommande åren kommer vård- och
omsorgsnämnden att arbeta med att få budget i balans, där vård- och omsorgsförvaltningen
fått i uppdrag att arbeta med ökad ekonomistyrning och kontinuerligt presentera förslag till
konkreta kostnadsbesparande åtgärder.
Vård- och omsorgsnämnden har under året visat att de arbetar aktivt med ekonomiska
förutsättningar och utmaningar. Kommunledningskontoret bedömer därmed att motionen kan
anses besvarad.

Utdragsbestyrkande
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KF § 176, forts
Kommunstyrelsen har den 6 september 2021, § 130 behandlat ärendet och lämnat följande
förslag till beslut:
Motionen anses besvarad.
Anförande
Anförande hålls av Boris Jernskiegg (SD), Eva-Lotta Pamp (M), Jens Christian Berlin (L),
Simon Waern (S) och Lars-Olof Jaeger (SD).
Förslag till beslut på sammanträdet
Boris Jernskiegg (SD) föreslår att motionen bifalls.
Eva Lotta Pamp (M) och Jens Christian Berlin (L) föreslår att kommunstyrelsens förslag
bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen anses besvarad.

Reservation
Boris Jernskiegg (SD), Gunilla Gomér (S), Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson (SD),
Otto Stryhn (SD) och Lars-Olof Jaeger (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Deltar ej i beslut
Jan Gustafsson (V), Stina Karlsson (V), Tony Norman (V) och Karin Berg (V) deltar inte i
handläggning och beslut av ärendet.
Expedieras till
VON

Utdragsbestyrkande
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§ 177 2021.029 KS

Svar på motion om hospicevård - Amanda Andersson (MP)
Ärendebeskrivning
Amanda Andersson (MP) har till kommunfullmäktige den 27 januari 2021, § 6 lämnat en
motion om hospicevård. Motionären menar att invånare i Alingsås kommun inte har någon
möjlighet till hospicevård, även om behovet finns.
Motionären föreslår att Alingsås kommun ska erbjuda hospicevård till behövande.
Kommunfullmäktige beslutade att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 mars 2021, § 63 att remittera motionen till
vård- och omsorgsnämnden för beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 24 juni 2021 lämnat följande yttrande:
Vård- och omsorgsnämnden behandlade ärendet den 18 maj 2021, § 29 med beslutet att
anta vård- och omsorgsförvaltningens yttrande i tjänsteskrivelse den 23 april 2021. Av
yttrandet framgår att vård- och omsorgsnämnden anser att motionen bör avslås.
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att ge vård till människor i livets slutskede (palliativ
vård) och arbetar kontinuerligt med att säkerställa god vård i livets slutskede. I arbetet med
palliativ vård samverkar kommunens hemsjukvård även med Alingsås lasarett som har ett
eget palliativt team. Nämnden ansvarar i nuläget inte för vård i hospice. Av vård- och
omsorgsnämndens yttrande framgår att den palliativa vård som erbjuds idag både i
kommunal och regional regi anses tillräcklig.
På ett hospice har personalen en fördjupad kunskap om palliativ vård. Syftet med vården på
hospice är att lindra symptom och att säkerställa en värdig sista tid i livet för patienten, med
individen i centrum. En viktig del är även att stötta patientens närstående. I Västra
götalandsregionen finns det fyra hospice, tre i Göteborg och ett i Lidköping. Hospice
Göteborg samordnar hospicevård för Göteborgs stad och avgör om vård ska beviljas. För
patienter utanför Göteborgs stad krävs ett godkännande från en biståndshandläggare, där
det framgår att kommunen står för vårdkostnaderna. För Alingsås kommun är det inte
aktuellt att bedriva hospice i egen regi, platser skulle i så fall köpas av befintliga hospice.

Utdragsbestyrkande
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KF § 177, forts
Kommunledningskontoret anser i likhet med vård- och omsorgsnämnden att den palliativa
vården som i dagsläget erbjuds håller en hög kvalitet, och att det endast finns ett begränsat
behov av hospice. Kommunledningskontoret föreslår därmed att motionen ska avslås.
Kommunstyrelsen har den 6 september 2021, § 131 behandlat ärendet lämnat följande
förslag till beslut:
Motionen avslås.
Anförande
Anförande hålls av Amanda Andersson (MP), Eva-Lotta Pamp (M) och Anna Hansson (MP).
Förslag till beslut på sammanträdet
Amanda Andersson (MP) föreslår att motionen bifalls.
Eva-Lotta Pamp (M) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls.

Utdragsbestyrkande
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KF § 177, forts
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra 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 bifall till motionen.
Ja
Roger Andersson (S)
Sebastian Aronsson (S)
Birgit Börjesson (S)
Birgitta Carlsson (S)
Anton César (S)
Anita Hedén Unosson (S)
Karin Johansson (S)
Irene Jonsson (S)
Anders Sandberg (S)
Camilla Stensson (S)
Simon Waern (S)
Ulf Unosson (S)
Billy Westerholm (S)
Linda Espeving (M)
Daniel Filipsson (M)
Eva-Lotta Pamp (M)
Daniel Ringström (M)
Per-Gordon Tranberg (M)
Robin Almanakis (M)
Britt Berggren (M)
Björn Dahlin (M)
Ingbritt Johansson (C)
Susanna Nerell (C)
Thomas Pettersson (C)
Ali Said (C)
Annika Qarlsson (C)
Holger Andersson (L)
Stefan Bedö (L)
Jens Christian Berlin (L)
Anita Brodén (L)
Kristina Grapenholm (L)
Jan Kesker (L)

Nej
Avstår
Lars-Olof Jaeger (SD)
Birgitta Larsson (S)
Jan Gustafsson (V)
Stina Karlsson (V)
Tony Norman (V)
Karin Berg (V)
Amanda Andersson (MP)
Anna Hansson (MP)
Britt-Marie Kuylenstierna (MP)

Utdragsbestyrkande
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KF § 177, omröstning forts
Gunilla Gomér (SD)
Agneta Grange (SD)
Boris Jernskiegg (SD)
Zandra Pettersson (SD)
Otto Stryhn (SD)
Urban Eklund (KD)
Niklas Hellgren (KD)
Kent Perciwall (KD)
Ann-Lie Tulokas Olsson (KD)
Med 41 ja-röster, 8 nej-röster och 1 som avstår från att rösta beslutar kommunfullmäktige att
avslå motionen.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen avslås.
Expedieras till
VON

Utdragsbestyrkande

19

Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-09-29

§ 178 2021.318 KS

Revidering av ungdomsfullmäktiges reglemente
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige i Alingsås kommun beslutade den 25 maj 2011, § 65 om ett
ungdomsfullmäktige i Alingsås, med tillhörande reglemente och organisation. Syftet med
ungdomsfullmäktige är att ge ungdomar verktyg och förståelse för att delta i demokratiska
processer. Sedan dessa har reglementet och dokument avseende ungdomsfullmäktiges
organisation reviderats i kommunfullmäktige den 28 mars 2018 § 60.
Det finns ett behov av att revidera reglementet och ungdomsfullmäktiges organisation.
Kultur- och utbildningsförvaltningen har huvudansvaret för ungdomsfullmäktige i nära
samarbete med kommunstyrelsen och barn- och ungdomsnämnden. Kultur- och
utbildningsförvaltningen har i samverkan med ungdomsrådet bidragit till att ta fram ett förslag
till nytt reglemente. Förslaget innebär förändringar och de som föreslås innebär bland annat
att:
Det blir tydligare vem som ansvarar för olika delar av ungdomsfullmäktige, så som
exempelvis rekrytering av elever på kommunens grundskolor.
Det tydliggörs att politiker och tjänstemän bör bjudas in eller bjuda in sig själva kontinuerligt
till ungdomsrådet, för att få igång ett samspel mellan dessa instanser.
Det läggs till ett ytterligare ungdomsfullmäktige där ungdomsrådet väljs och ett längre
tidsintervall mellan ärendeinlämning och beslut i ungdomsfullmäktige
Reglementet och dokument avseende ungdomsfullmäktiges organisation skrivs ihop till ett
samlat dokument, reglemente för ungdomsfullmäktige.
Förslag till revidering av reglemente har skickats på remiss till kultur- och
utbildningsnämnden samt barn- och ungdomsnämnden.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 28 juni 2021 lämnat följande yttrande:
Barn- och ungdomsnämnden behandlade ärendet den 15 juni 2021, § 66 och ser positivt på
de förändringar som föreslås. De lyfter dock fram att Linnéskolan bör tas bort då de inte har
högstadieskola från hösten 2021, att det inte nödvändigtvis behöver vara lärare som är
kontaktperson för ungdomsfullmäktige på skolorna och att ansvar för ärendeskrivning bör
fördelas ut.
Kultur- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 15 juni 2021, § 81 och lyfter fram
att föreslagna ändringar medför att det skapas en tydligare struktur för ungdomsfullmäktige,
med tydligare kopplingar till övriga förvaltningar och politik. Utöver detta anser nämnden att
det nya reglementet bör träda i kraft från årsskiftet 2021/2022.

Utdragsbestyrkande
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KF § 178, forts

Kommunledningskontoret har tagit barn- och ungdomsnämnden och kultur- och
utbildningsnämndens synpunkter i beaktande och justerat föreslaget reglemente. Samtliga
föreslagna ändringar i reglementet är markerade med blå text. Text som föreslås tas bort är
överstruket.
Kommunstyrelsen har den 6 september 2021, § 132 behandlat ärendet.
Anförande
Anförande hålls av Sebastian Aronsson (S) och Boris Jernskiegg (SD).
Förslag till beslut på sammanträdet

Sebastian Aronsson (S) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:

Reviderat reglemente för ungdomsfullmäktige antas att gälla från och med
den 1 januari 2022.
Expedieras till
BUN, KUN, Klk-kansli

Utdragsbestyrkande
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§ 179 2021.458 KS

Fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande gällande beredskap
för framtida skyfall – Anita Brodén (L)
Fråga
I mitten av augusti drabbades också Alingsås kommun av ett skyfall som i norra
kommundelen på kort tid uppmätte en mycket hög nederbördsmängd. Uppgifter som finns
rör sig om allt mellan 150 mm till drygt 200 m m.
Ett antal husägare drabbades mycket hårt då det förorsakade enorma skador, såväl
materiellt som emotionellt tillika följt av ett tungt saneringsarbete. Källare fylldes inte enbart
av dagvatten utan också av spillvatten vilket innehåller kloakvatten. En del har upplevt detta
fem gånger, med löfte varje gång att det inte kan ske igen.
Drabbade personer har förgäves försökt få kontakt med kommunansvariga för att få svar på
relevanta frågeställningar kring konkreta insatser och hur det är möjligt att ha ett system som
uppenbarligen inte klarar denna påfrestning.
Dagvatten och spillvatten är inte är separerade i kommunens system. När avloppssystemet
inte längre kan svälja både regnvatten och spillvatten trycks kloaken via golvbrunnarna upp i
källarna.
Avloppsvatten ska enligt miljöbalken 9 kapitlet 7 § ”avledas och renas eller tas omhand så att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För hushåll inom det
kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp görs detta genom anslutning till det
kommunala avloppsnätet.”
Att denna typ av översvämning med blandning av dagvatten och hälsovådligt spillvatten
återigen skett tyder på vikten av att vidta nödvändiga åtgärder.
Min fråga lyder:
Vilken beredskap finns för att få på plats ett robust separerat system i Alingsås kommun som
klarar framtida kraftiga skyfall. Ett skyfalls-scenarie som också IPCC varnar för i sin senaste
rapport.
Kommunfullmäktige beslutade den 8 september 2021, § 153 att lämna frågan till
samhällsbyggnadsnämndens ordförande för besvarande på nästa
kommunfullmäktigesammanträde.
Anförande
Anförande hålls av Anita Brodén (L).
Svar
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Leif Åkerblad (C) besvarar frågan muntligt
vid dagens sammanträde.

Utdragsbestyrkande
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§ 180 2021.478 KS

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kommunens
klimatarbete - från Amanda Andersson (MP)
Ärendebeskrivning

Amanda Andersson (MP) har till kommunfullmäktige den 8 september 2021, § 155 lämnat en
interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kommunens klimatarbete med följande
frågor:
-Hur går arbetet med handlingsplanen för kommunens klimatarbete och när får vi
se resultatet?
-Hur går det med kartläggningen av lämpliga platser för trädplantering i kommunen för att
hörsamma FN:s uppmaning att plantera träd i klimatsyfte?
Interpellationssvar
Kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson (M) har i skrivelse den 27 september 2021
lämnat sitt interpellationssvar.
Interpellationsdebatt
I debatten deltar Amanda Andersson (MP), Daniel Filipsson (M), Anna Hansson (MP), Anita
Brodén (L) och Boris Jernskiegg (SD).

Utdragsbestyrkande
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§ 181 2021.511 KS

Avsägelse uppdrag som ledamot i barn- och ungdomsnämnden Luzaan Eisa (S)
Ärendebeskrivning

Luzaan Eisa (S) har i skrivelse den 28 september 2021 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
barn- och ungdomsnämnden.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

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

Utdragsbestyrkande
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§ 182 2021.510 KS

Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och ungdomsnämnden Alexander Wikhall (S)
Ärendebeskrivning

Alexander Wikhall (S) har i skrivelse den 28 september 2021 avsagt sig sitt uppdrag som
ersättare i barn- och ungdomsnämnden.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

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

Utdragsbestyrkande
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§ 183 2021.503 KS

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen - Urban Eklund
(KD)
Ärendebeskrivning

Urban Eklund (KD) har i skrivelse den 27 september 2021 avsagt sig sitt uppdrag som
ersättare i kommunstyrelsen.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Expedieras till
U. Eklund, Klk-kansli, (Klk-lön)

Utdragsbestyrkande
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§ 184 2021.521 KS

Avsägelse av uppdrag som suppleant i AB Alingsås Rådhus - Peter
Norlander (S)
Ärendebeskrivning

Peter Norlander (S) har i skrivelse den 29 september 2021 avsagt sig sitt uppdrag som
suppleant i AB Alingsås Rådhus.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Expedieras till
P. Norlander, Klk-kansli, (Klk-lön)

Utdragsbestyrkande
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§ 185 2021.504 KS

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen - Peter
Norlander (S)
Ärendebeskrivning

Peter Norlander (S) har i skrivelse den 27 september 2021 avsagt sig sitt uppdrag som
ersättare i kommunstyrelsen.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Avsägelsen beviljas.

Expedieras till
P. Norlander, Klk-kansli, (Klk-lön)

Utdragsbestyrkande
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§ 186 2021.512 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ledamot i barn- och ungdomsnämnden
efter Luzaan Eisa (S), Alexander Wikhall (S)
Beslut
Alexander Wikhall (S) utses till ledamot i barn- och ungdomsnämnden efter
Luzaan Eisa (S) för tiden fram till och med den 31 december 2022.

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

Utdragsbestyrkande
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§ 187 2021.513 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ersättare i barn- och ungdomsnämnden
efter Alexander Wikhall (S), Olivia Fröberg (S)
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Olivia Fröberg (S) utses till ersättare i barn- och ungdomsnämnden efter
Alexander Wikhall (S) för tiden fram till och med den 31 december 2022.

Expedieras till
O. Fröberg, BUN, Klk-kansli, (Klk-lön)

Utdragsbestyrkande
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§ 188 2021.514 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ersättare i barn- och ungdomsnämnden
efter Jenny Helgesson (S), Cecilia Kälström
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Cecilia Kälström (S) utses till ersättare i barn- och ungdomsnämnden efter Jenny Helgesson
(S) för tiden fram till och med den 31 december 2022.

Expedieras till
C. Kälström, BUN, Klk-kansli, (Klk-lön)

Utdragsbestyrkande
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§ 189 2021.453 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ledamot i kommunstyrelsen efter PärGöran Björkman (S), Peter Norlander (S)
Förslag till beslut på sammanträdet

Kommunfullmäktiges beslut:
Peter Norlander (S) utses till ledamot i kommunstyrelsen efter Pär-Göran Björkman (S) för
tiden fram till och med den 31 december 2022.

Expedieras till
P. Norlander, Klk-kansli, (Klk-lön)

Utdragsbestyrkande
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§ 190 2021.515 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ersättare i kommunstyrelsen efter Irene
Jonsson (S), Göran Alexandersson (S)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Göran Alexandersson (S) utses till ersättare i kommunstyrelsen efter
Irene Jonsson (S) för tiden fram till och med den 31 december 2022.

Expedieras till
G. Alexandersson, Klk-kansli, (Klk-lön)

Utdragsbestyrkande
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§ 191 2021.516 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ersättare i kommunstyrelsen efter Peter
Norlander (S), Pamela Nilsson Ludvigsson (S)
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Pamela Nilsson Ludvigsson(S) utses till ersättare i kommunstyrelsen efter
Peter Norlander (S) för tiden fram till och med den 31 december 2022.

Expedieras till
P. Nilsson Ludvigsson, Klk-kansli, (Klk-lön)

Utdragsbestyrkande
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§ 192 2021.517 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ersättare i kommunstyrelsen efter Urban
Eklund (KD), Kent Perciwall (KD)
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Kent Perciwall (KD) utses till ersättare i kommunstyrelsen efter
Urban Eklund (KD) för tiden fram till och med den 31 december 2022.

Expedieras till
K. Perciwall, Klk-kansli, (Klk-lön)

Utdragsbestyrkande
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§ 193 2021.518 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ersättare i socialnämnden efter Oscar
Allard (S), Luzaan Eisa (S)
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Luzaan Eisa (S) utses till ersättare i socialnämnden efter
Oscar Allard (S) för tiden fram till och med den 31 december 2022.

Expedieras till
L. Eisa, SN, Klk-kansli, (Klk-lön)

Utdragsbestyrkande
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§ 194 2021.456 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ersättare i valberedningen efter PärGöran Björkman (S), Birgit Börjesson (S)
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Birgit Börjesson (S) utses till ersättare i valberedningen efter
Pär-Göran Björkman (S) för tiden fram till och med den 14 oktober 2022.

Expedieras till
B. Börjesson, Klk-kansli, (Klk-lön)

Utdragsbestyrkande
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§ 195 2021.454 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ledamot i AB Alingsås Rådhus efter PärGöran Björkman (S), Peter Norlander (S)
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Peter Norlander (S) utses till ledamot i AB Alingsås Rådhus, efter Pär-Göran Björkman (S),
för tiden fram till och med årsstämma 2023.

Expedieras till
P. Norlander, Bolagsverket, Klk-kansli, (Klk-lön)
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§ 196 2021.455 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ledamot i Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund efter Pär-Göran Björkman (S), Simon Waern (S)
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Simon Waern (S) utses till ledamot i Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund efter
Pär-Göran Björkman (S) för tiden fram till och med den 31 december 2022.

Expedieras till
S. Waern, AVRF, Klk-kansli, (Klk-lön)

Utdragsbestyrkande
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§ 197 2021.520 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ersättare i Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund efter Simon Waern (S), Roger Andersson (S)
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Roger Andersson (S) utses till ersättare i Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
efter Simon Waern (S) för tiden fram till och med den 31 december 2022.

Expedieras till
R. Andersson, AVRF, Klk-kansli, (Klk-lön)

Utdragsbestyrkande
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§ 198 2021.457 KS

Kommunalt kompletteringsval - Ersättare i förbundsfullmäktige
Göteborgsregionens (GR) kommunalförbund efter Pär-Göran Björkman
(S), Anders Juhlin (S)
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Anders Juhlin (S) utses till ersättare i Förbundsfullmäktige GR kommunalförbund efter PärGöran Björkman (S) för tiden fram till och med den 31 december 2022.

Expedieras till
A. Juhlin, Ff GR, Klk-kansli, (Klk-lön)

Utdragsbestyrkande
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§ 199 2021.473 KS

Kommunalt kompletteringsval - Nämndeman efter Philip Perdin, Magnus
Linde
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Magnus Linde utses till nämndeman i Alingsås Tingsrätt efter Philip Perdin
för tiden fram till och med den 31 december 2023.

Expedieras till
M. Linde, Alingsås Tingsrätt, Klk-kansli, (Klk-lön)

Utdragsbestyrkande
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§ 200

Meddelanden
Beslutsunderlag
 Expediering beslut i GR:s förbundsfullmäktige § 113 - Årsredovisning för GR
avseende år 2020, protokollsutdrag
 Expediering beslut i GR:s förbundsfullmäktige § 113 - Årsredovisning för GR
avseende år 2020

Utdragsbestyrkande

