Protokoll
Kommunfullmä ktige
2009-03-25
§ § 60-80

Kommunfullmä ktige sammanträ de 2009-03-25
§

60. Avsä gelse av kommunalt uppdrag som ledamot i barn- och ungdomsnä mnden - Olle
Sandell (V)

61. Avsä gelse av uppdraget som kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd och
dä rtill hörande uppdrag- Ingegerd Löfqvist (M)

62. Avsä gelse av kommunalt uppdrag som ersä ttare i kultur- och frtidsnä mnden - ClaesÅ ke Claesson (KD)

63. Avsä gelse av kommunalt uppdrag som ledamot i kommunfullmä ktige - Björn Leivik
(M)

64. Avsä gelse av kommunalt uppdrag som ersä ttare i socialnä mnden - Jawid Abdulla
(S)

65. Avsä gelse av kommunalt uppdrag som ersä ttare i vård- och ä ldreomsorgsnä mnden Heide Kamperin (M)

66. Kommunalt kompletteringsval – ordförande i kommunstyrelsen, tillika kommunalråd
efter Ingegerd Löfqvist (M)

67. Kommunalt kompletteringsval - ersä ttare i tekniska nä mnden efter Cecilia Larsson
(M)

68. Kommunalt kompletteringsval - ersä ttare i kultur- och fritidsnä mnden efter Cecilia
Larsson (M)

69. Kommunalt kompletteringsval – ersä ttare i kultur- och fritidsnä mnden efter Claes-Å ke
Claesson (KD)

70. Kommunalt kompletteringsval – ersä ttare i socialnä mnden efter Jawid Abdullah (S)
71. Kommunalt kompletteringsval – ledamot i barn- och ungdomsnä mnden efter Olle
Sandell (V)

72. Granskningsrapport Löpande granskning 2008 Alingsås kommun
Lä gesrapport från Nolhagagruppen

73. Faststä llande av framtida målinriktning för de turistiska fastigheterna
74. Svar på motion angående eventuell ny dragning av vä g förbi Tennishallen - Leif
Hansson (S) m fl, återremiss

75. Reviderad budget 2009 med verksamhetsplan 2010 - 2011
76. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående visionen 2019 och
trafikutvecklingen i Alingsås - Lena Klevenås (MP)

77. Motion angående omhä ndertagande av lågenergilampor - Lena Klevenås (MP)
78. Motion angånde AKIK:s klubbhus - Leif Hansson (S) m fl
79. Motion angående utökat antal båtplatser i Mjörn - Staffan Albinsson (C) m fl
80. Meddelanden
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Plats och tid

kl 18:00-23:00 med ajournering 19:20-19:45 samt
21:05-21:15.

Beslutande

Elver Jonsson (FP), ordförande
Lennart Allbro (S), vice ordförande
Gunilla Gomér (KD), 2:e vice ordförande
Janine Alm Ericson (MP)
Hans Olof Andersson (FP) § § 60-75
Holger Andersson (FP)
Thomas Bergh (S)
Lise-Lotte Berghede (V)
Carl-Erik Bergsén (S)
Pä r-Göran Björkman (S) § § 73-80
Lars Blomqvist (FP) § § 60-72
Birgit Börjesson (S)
Ulla Dalén (MP)
Birgitta De Verdier (FP)
Urban Eklund (KD)
Gurli Ericsson (S)
Daniel Filipsson (M)
Johanna Frisk (V) § § 73-80
Kristina Grapenholm (FP)
Lena Gunnarsson (FP)
Jan Gustafsson (V)
Birgitta Hallerbä ck (M)
Leif Hansson (S) § § 72-80
Anita Hedén-Unosson (S)
Niklas Hellgren (KD)
Gunnar Henriksson (M)
Anne-Marléne Hjortskog (S) § § 60-74
Tore Hult (S)
Monika Ivert (FP)
Christian Jerhov (M) § § 60-75
Ingbritt Johansson (C)
Birgit Josefsson (M)
Lena Klevenås (MP)
Birgitta Larsson (S)
Vanja Larsson (V)
Magnus Linde (M)
Hans Lindell (M)
Bo Lundbladh (C)
Lars Lundgren (FP) § § 73-80
Ingegerd Löfqvist (M)
Anna-Karin Nord (C)
Anna-Maria Olsson (S)
Bo Olsson (S)
Gun Pettersson-Bohlin (S)
Jessica Rytter (KD)
Roland Salomonsson (M)
Anders Sandberg (S)
Anita Skoglund (M) § § 60-75
Stefan Svensson (KD)
Lars-Gunnar Svensson (S)
Birgit Thorman (S)
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Paragrafer
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Mashood Ul Haq (S) § § 75-80
Mirwais Wais (S)
Fredrik Van den Broek (FP)
Ö vriga deltagare

Anita Andersson (S) Kommunrevisionens sammankallande, Lars Eklund
(kommundirektör) Björn Franke (Tf administrativ chef),

Utses att justera

Jan Gustafsson och Ingegerd Löfqvist med Janine Alm Ericson
som ersä ttare

Justeringens
plats och tid

Rådhuset, Alingsås tisdagen den 31 mars kl 17.00

Sekreterare
Björn Franke
Ordförande
Elver Jonsson
Justerande
Ingegerd Löfqvist

Jan Gustafsson

Anslag / Bevis
Protokollet ä r justerat. Justeringen har tillkä nnagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmä ktige

Sammanträ desdatum

2009-03-25

Datum för anslags
uppsä ttande

2009-03-31

Förvaringsplats för
protokollet

Rådhuset, Administrativa avdelningen

Datum för anslags
nedtagande

2009-04-22

Underskrift
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KF § 60

Dnr 2009.103 KS 011

Avsä gelse av kommunalt uppdrag som ledamot i barn- och
ungdomsnä mnden - Olle Sandell (V)
Ä rendebeskrivning
Olle Sandell (V) har i skrivelse inkommen den 6 mars 2009 avsagt sig uppdraget
som ledamot i barn- och ungdomsnä mnden med omedelbar verkan.
Kommunfullmä ktiges beslut:
Avsä gelsen beviljas.
Exp: O Sandell, BUN, KLK-lön
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KF § 61

Dnr 2009.101 KS 011

Avsä gelse av uppdraget som kommunstyrelsens
ordförande tillika kommunalrå d och dä rtill hörande
uppdrag- Ingegerd Löfqvist (M)
Ä rendebeskrivning
Ingegerd Löfqvist (M) har i skrivelse inkommen den 5 mars 2009 avsagt sig
uppdraget som kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalråd och dä rtill
hörande uppdrag.
Kommunfullmä ktiges beslut:
Avsä gelsen beviljas.

Exp: I Löfqvist, KLK-lön
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KF § 62

Dnr 2009.132 KS 011

Avsä gelse av kommunalt uppdrag som ersä ttare i kulturoch frtidsnä mnden - Claes-Å ke Claesson (KD)
Ä rendebeskrivning
Claes-Å ke Claesson (KD) har i skrivelse inkommen den 23 mars 2009 avsagt
sig uppdraget som ersä ttare i kultur- och fritidsnä mnden.
Kommunfullmä ktiges beslut:
Avsä gelsen beviljas.

Exp: C-Å Claesson, KFN, KLK-lön
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KF § 63

Dnr 2009.121 KS 011

Avsä gelse av kommunalt uppdrag som ledamot i
kommunfullmä ktige - Björn Leivik (M)
Ä rendebeskrivning
Björn Leivik (M) har i skrivelse inkommen den 17 mars 2009 avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmä ktige.
Kommunfullmä ktiges beslut:
Avsä gelsen beviljas. Kommunfullmä ktige begä r ny sammanrä kning hos lä nsstyrelsen för att utse ny ledamot och ersä ttare.

Exp: B Leivik, KLK-lön, Lst
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KF § 64

Dnr 2009.128 KS 011

Avsä gelse av kommunalt uppdrag som ersä ttare i
socialnä mnden - Jawid Abdulla (S)
Ä rendebeskrivning
Jawid Abdullah (S) har i skrivelse inkommen den 20 mars 2009 avsagt sig uppdraget som ersä ttare i socialnä mnden.
Kommunfullmä ktiges beslut:
Avsä gelsen beviljas.

Exp: J Abdullah, SN, KLK-lön
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KF § 65

Dnr 2009.119 KS 011

Avsä gelse av kommunalt uppdrag som ersä ttare i vå rdoch ä ldreomsorgsnä mnden - Heide Kamperin (M)
Ä rendebeskrivning
Heide Kamperin (M) har i skrivelse inkommen den 11 mars 2009 avsagt sig
uppdraget som ersä ttare i vård- och ä ldreomsorgsnä mnden.
Kommunfullmä ktiges beslut:
Avsä gelsen beviljas.

Exp: H Kamperin, VÄ N, KLK-lön
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KF § 66

Dnr 2009.101 011

Kommunalt kompletteringsval – ordförande i
kommunstyrelsen, tillika kommunalrå d efter Ingegerd
Löfqvist (M)
Kommunfullmä ktiges beslut:
Daniel Filipsson (M) utses till ordförande i kommunstyrelsen, tillika kommunalråd,
efter Ingegerd Löfqvist (M) för tiden fram till och med den 31 december 2010.

Exp: D Filipsson, KS, KLK-lön
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KF § 67

Dnr 2009.020 KS 011

Kommunalt kompletteringsval - ersä ttare i tekniska
nä mnden efter Cecilia Larsson (M)
Kommunfullmä ktiges beslut:
Jill Larsson (m) utses till ny ersä ttare i tekniska nä mnden efter Cecilia Larsson
(m) för tiden fram till och med den 31 december 2010.

Exp: J Larsson, TN, KLK-lön
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KF § 68

Dnr 2008.075 KS 011

Kommunalt kompletteringsval - ersä ttare i kultur- och
fritidsnä mnden efter Cecilia Larsson (M)
Kommunfullmä ktiges beslut:
Birgit Josefsson (m) utses till ny ersä ttare i kultur- och fritidsnä mnden efter Cecilia Larsson (m) för tiden fram till och med den 31 december 2010.

Exp: B Josefsson, KFN, KLK-lön
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KF § 69

Dnr 2009.132 KS 011

Kommunalt kompletteringsval – ersä ttare i kultur- och
fritidsnä mnden efter Claes-Å ke Claesson (KD)
Kommunfullmä ktiges beslut:
Viviann Nilsson (kd) utses till ny ersä ttare i kultur- och fritidsnä mnden efter ClaesÅ ke Claesson (kd) för tiden fram till och med den 31 december 2010.

Exp: V Nilsson, KFN, KLK-lön

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmä ktige

Sida 13

Protokoll
2009-03-25

KF § 70

Dnr 2009.128 KS 011

Kommunalt kompletteringsval – ersä ttare i socialnä mnden
efter Jawid Abdullah (S)
Kommunfullmä ktiges beslut:
Jan Thorin (S) utses till ny ersä ttare i socialnä mnden efter Jawid Abdullah (S) för
tiden fram till och med den 31 december 2010.

Exp: J Thorin, SN, KLK-lön
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KF § 71

Dnr 2009.103 KS 011

Kommunalt kompletteringsval – ledamot i barn- och
ungdomsnä mnden efter Olle Sandell (V)
Kommunfullmä ktiges beslut:
Rune Hedberg (V) utses till ny ledamot i barn- och ungdomsnä mnden efter Olle
Sandell (V) för tiden fram till och med den 31 december 2010.

Exp: R Hedberg, BUN, KLK-lön
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KF § 72

Dnr 2009.073 KS 016

Granskningsrapport Löpande granskning 2008 Alingså s
kommun
Ä rendebeskrivning
Kommunrevisionen redovisar granskningsrapport Löpande granskning 2008.
Anföranden
Anförande hålls av Anita Andersson (S), kommunrevisionens sammankallande
och Daniel Filipsson (M).
Kommunfullmä ktiges beslut:
Rapporten lä ggs till handlingarna.
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Lä gesrapport frå n Nolhagagruppen
Bo Norling, sä rskild utredare på kommunledningskontoret ger en lä gesrapport
från Nolhagagruppens arbete.
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KF § 73

Dnr 2008.356 KS 260

Faststä llande av framtida må linriktning för de turistiska
fastigheterna
Ä rendebeskrivning
Tekniska nä mnden har utrett situationen för de av kommunen ä gda fyra fastigheter som idag anvä nds för turistverksamhet. En målbild arbetades fram under
våren 2008, gemensamt med kultur- och fritidsnä mnden och Alingsås Futurum.
Analyser har också genomförts kring för- och nackdelar med försä ljning respektive fortsatt kommunalt ä gande av fastigheterna.
De fyra fastigheter som avses ä r vandrarhemmet i Plantaget, Lövekulle camping, Lygnareds camping samt Grä fsnä s slottscafé.
Tekniska nä mnden beslutade i september 2008 att överlåta till kommunstyrelsen
att fatta beslut om framtida målinriktning kring de turistiska fastigheterna utifrån
ett kommunalt helhetsperspektiv och med koncernnyttan för ögonen.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 januari 2009 lä mnat följande
yttrande samt förslag till beslut:
”Nedanstående förslag bygger på de fakta och analyser tekniska nä mnden genomfört.
Följande principiella stä llningstaganden föreslås gä lla för respektive av de fyra
turistiska fastigheterna:
Grä fsnä s 1:19, Grä fsnä s slottscafe
Objektet utgörs av en byggnad i Grä fsnä s slottspark uppförd 1961. Objektet har
en viktig roll i den kulturella/kommersiella anvä ndningen av slottsparken. Byggnaden ä r i dåligt skick med eftersatt underhåll. Uthyrs idag till entreprenör. Ingen
detaljplan finns för området.
Stä llningstagande:
En restaurang/café ä r ett viktigt inslag i en attraktiv slottspark. För att ha en
övergripande bild av parken, bör kommunen ha ett starkt inflytande över byggnaden, men inte över verksamheten. Ett långt (25 år) hyresavtal tecknas med
entreprenör, varefter denne (hyresgä sten) genomför nödvä ndiga investeringar.
Alternativt sä ljes fastigheten efter att en detaljplan upprä ttats, dä r starka restriktioner lä ggs på fastigheten.
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Lövekulle 1:26, Lövekulle camping
Objektet utgörs av campingplats med tillhörande byggnader. Relativt stort upprustnings- och utvidgningsbehov. Hyrs ut till entreprenör. Lokaliseringen vid
Mjörnstranden, nä stan mitt i staden, innebä r en stor attraktivitet för all verksamhet som kan ligga i detta lä ge. Detaljplan finns.
Stä llningstagande:
Det attraktiva lä get talar för en mycket tillgä nglig och lockande markanvä ndning.
Framtida markanvä ndning får avgöras i samband med pågående detaljplanering
för Mjörnstranden.
Lygnared 1:3, Lygnareds camping
Objektet utgörs av campingplats med tillhörande byggnader och anlä ggningar.
Stort upprustnings- och tillbyggnadsbehov. Hyrs ut till entreprenör. Detaljplan
finns. Attraktiv, tillgä nglig, lokalisering vid sjön Fä rgens strand.
Stä llningstagande:
Perfekt lä ge för campingplats. Bör utvidgas och stä rkas, dock inte av kommunen. Skall utvecklas av ny fastighetsä gare. Sä ljes.
Alternativt tecknas långt (25 år) hyresavtal, varefter hyresgä sten genom nödvä ndiga investeringar.
Vandrarhemmet i Plantaget.
Objektet utgörs av den så kallade Plantagetvillan. Ligger i parkområdet Plantaget på allmä n platsmark i 1939 års stadsplan. Relativt stort upprustningsbehov.
Hyrs ut till entreprenör. Mycket centralt belä get, med en verksamhet som ä r
lä mplig för platsen.
Stä llningstagande:
Skall behållas i kommunens ä go. Upprustas till god standard. Uthyres. Kommunen genomför nödvä ndiga investeringar.
Förslag till beslut i kommunfullmä ktige:
1. Tekniska nä mnden får i uppdrag teckna långsiktigt hyreskontrakt för
slottsrestaurang/café på fastigheten Grä fsnä s 1:19.
2. Tekniska nä mnden får i uppdrag sä lja fastigheten Lygnared 1:3.
3. Tekniska nä mnden får i uppdrag rusta upp Vandrarhemmet i Plantaget.
4. Byggnadsnä mnden får i uppdrag föreslå markanvä ndning för hittillsvarande Lövekulle campingområde inom ramen för detaljplanearbetet för
Mjörnstranden.
Arbetsutskottet beslutade den 28 januari 2009, § 14 att bordlä gga ä rendet.
Arbetsutskottet beslutade dä refter den 4 mars 2009, § 26 att hä nskjuta ä rendet
till kommunstyrelsen för beslut.
Kommunstyrelsen behandlade ä rendet den 9 mars 2009 och bordlade beslut
gä llande slottsrestaurang/café på fastigheten Grä fsnä s 1:19. För resterande
fastigheter lä mnades följande förslag till beslut i kommunfullmä ktige:
1. Tekniska nä mnden får i uppdrag att stycka av fastigheten Lygnared 1:3 till
två fastigheter. En fastighet som ä r campingområde med befintliga byggnader och en som avser badplatsen. Dä refter skall Tekniska Nä mnden sä lja
den del som ä r camping med mark och byggnader.
Justerandes sign
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2. Tekniska nä mnden får i uppdrag att hos Kammarkollegiet ansöka om permutation för Vandrarhemmet i Plantaget och dä refter sä lja fastigheten för vandrarhemsverksamhet.
3. Tekniska Nä mnden får i uppdrag att sä ga upp avtalet med hyresgä sten på
Lövekulle 1:26 för villkorsä ndring. Byggnadsnä mnden får i uppdrag föreslå
markanvä ndning för hittillsvarande Lövekulle campingområde inom ramen
för detaljplanearbete för Mjörnstranden.
Anföranden
Anförande hålls av Daniel Filipsson (M), Birgitta Larsson (S), Kristina Grapenholm (FP), Bo Lundbladh (C), Stefan Svensson (KD), Jan Gustafsson (V), Lars
Lundgren (FP), Pä r Göran Björkman (S) och Anita Skoglund (M).
Yrkanden
Birgitta Larsson (S) yrkar att beslutspunkt 1 ges följande lydelse: Lygnareds
camping. Tekniska nä mnden får i uppdrag att teckna ett långsiktigt hyreskontrakt
(25 år) dä r upprustnings och investeringsansvaret ålä ggs hyresgä sten.
Bo Lundbladh (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i punkt 1, med följande tillä gg: Varvid allmä nhetens tillgång till badplatsen skall sä kras genom servitutsavtal.
Birgitta Larsson (S) yrkar att beslutspunkt 2 ges följande lydelse: Vandrarhemmet i Plantaget skall behållas i kommunens ä go. Upprustas till god standard och
hyras ut. Hyresintä kterna skall tä cka kostnaderna.
Bo Lundbladh (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i punkt 2, med tillä gget att frågan om eventuell försä ljning skall tas upp i kommunstyrelsen efter besked från kammarkollegiet.
Daniel Filipsson (M), Stefan Svensson (KD), Lars Lundgren (FP) och Kristina
Grapenholm (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med Bo Lundbladhs
tillä gg i punkt 1 och 2.
Birgitta Larsson (S) yrkar på ett tillä gg i beslutspunkt 3: Villkorsä ndringen innebä r att avtalet förlä ngs med 1 år i taget om ingen uppsä gning sker.
Daniel Filipsson (M) yrkar bifall till Birgitta Larssons tillä gg i punkt 3.
Proposition
Ordföranden stä ller kommunstyrelsens förslag i punkt 1 mot Birgitta Larssons
ä ndringsyrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Ordföranden stä ller proposition på Bo Lundbladhs tillä ggsyrkande i punkt 1 och
finner det bifallet
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Ordföranden stä ller kommunstyrelsens förslag i punkt 2 mot Birgitta Larssons
ä ndringsyrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet.
Ordföranden stä ller proposition på Bo Lundbladhs tillä ggsyrkande i punkt 2 och
finner det bifallet
Ordföranden stä ller proposition på kommunstyrelsens förslag med Birgitta Larssons tillä gg i punkt 3 och finner det bifallet.
Kommunfullmä ktiges beslut:
1. Tekniska nä mnden får i uppdrag att stycka av fastigheten Lygnared 1:3
till två fastigheter. En fastighet som ä r campingområde med befintliga
byggnader och en som avser badplatsen. Dä refter skall Tekniska nä mnden sä lja den del som ä r camping med mark och byggnader varvid allmä nhetens tillgång till badplatsen skall sä kras genom servitutsavtal.
2. Tekniska nä mnden får i uppdrag att hos Kammarkollegiet ansöka om
permutation för Vandrarhemmet i Plantaget. Efter besked från Kammarkollegiet tas frågan på nytt upp i kommunstyrelsen om en eventuell försä ljning.
3. Tekniska nä mnden får i uppdrag att sä ga upp avtalet med hyresgä sten
på Lövekulle 1:26 för villkorsä ndring. Villkorsä ndringen innebä r att avtalet
förlä ngs med 1 år i taget om ingen uppsä gning sker. Byggnadsnä mnden
får i uppdrag att föreslå markanvä ndning för hittillsvarande Lövekulle
campingområde inom ramen för detaljplanearbete för Mjörnstranden.
Reservation
Lennart Allbro (S),Thomas Bergh (S), Lise-Lotte Berghede (V), Carl-Erik Bergsén (S), Pä r-Göran Björkman (S), Birgit Börjesson (S), Gurli Ericsson (S), Johanna Frisk (V), Jan Gustafsson (V), Leif Hansson (S), Anita Hedén-Unosson
(S), Anne-Marléne Hjortskog (S), Tore Hult (S), Birgitta Larsson (S), Vanja
Larsson (V), Bo Olsson (S), Gun Pettersson-Bohlin (S), Anders Sandberg (S),
Lars-Gunnar Svensson (S), Birgit Thorman (S), Mirwais Wais (S) reserverar sig
mot beslutet i punkt 1 och 2.
Exp: TN, BN, Lagakraftbevis
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Svar på motion angå ende eventuell ny dragning av vä g
förbi Tennishallen - Leif Hansson (S) m fl, å terremiss
Ä rendebeskrivning
Leif Hansson (S), Lena Klevenås (MP) och Jan Gustafsson (V) har till kommunfullmä ktige den 29 oktober 2008, § 198 lä mnat en motion med följande innehåll:
”Tidigare i år fattade kommunfullmä ktige beslut om att bygga om Mjörngatan och
Tennisvä gen med syfte att höja trafiksä kerheten i området. Att höja trafiksä kerheten ä r bra men förslaget om att dra den nya vä gen så att Alingsås finrum,
Nolhagaparken, drabbas ä r ett misstag som bör rä ttas till. Motionä rerna anser
att förslaget har ett flertal nackdelar. Trafiksä kerheten, och då sä rskilt för barnen, kan ökas kring Tennishallen med andra, långt mindre kostsamma metoder.
Dä rför yrkar motionä rerna att arbetet med planeringen av den nya vä gen förbi
Tennishallen avbryts och att en ny detaljplan för området tas fram.”
Kommunfullmä ktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Beredning:
Kommunstyrelsen behandlade ä rendet den 15 december 2008, § 325 och lä mnade då följande förslag till beslut i kommunfullmä ktige:
”Med hä nvisning till kommunfullmä ktiges beslut den 19 november 2008, § 201
om ombyggnation av Mjörngatan - Tennisgatan, avslås motionen”.
Kommunfullmä ktige beslutade dä refter den 28 januari 2009, § 23 att återremittera motionen för en fördjupad miljökonsekvensbeskrivning, trafikflödesmä tning
och geologisk undersökning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26
november 2008, § 340 att remittera ä rendet till tekniska nä mnden för yttrande.
Tekniska nä mnden har den 2 mars 2009, § 22 besvarat återremissen enligt följande:
Miljökonsekvensbeskrivning
En miljökonsekvensbeskrivning ä r en alltför omfattande och kostsam åtgä rd för
en sådan hä r vä gsträ cka då den krä ver en mycket omfattande utredning av en
eventuell miljöpåverkan på ett stort antal parametrar som inte kan anses relevanta i sammanhanget. Det kan dock konstateras att cirka 14 trä d måste tas ner
om Tennisvä gen skall byggas om enligt gä llande detaljplan. Av dessa har lä nsstyrelsen bedömt att 4 trä d ä r av speciellt intresse.
Trafikanalyser
Gjorda trafikanalyser visar att en stä ngning av Tennisvä gen skulle medföra en
ökning av trafiken på Nyebrogatan med cirka 1900 fordon/dygn, dä r det redan
nu finns buller-problem på vissa strä ckor som måste åtgä rdas.
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Genom åtgä rder som försvårar framkomligheten på Spelvä gen, som löper parallellt med Tennisvä gen, bedöms trafiken öka med 300 fordon/dygn. Görs inga
åtgä rder på Spelvä gen berä knas trafiken öka med 2000 fordon/dygn. Konsekvensen för trafiken på Nyebrogatan blir då att den ökar med cirka 600 fordon/dygn. Detta innebä r att Tennisvä gen - Mjörngatan måste förbli en möjlig
passage mellan stadens norra och södra delar.
Detta innebä r troligtvis att nä r Tennisvä gen byggs om med bä ttre framkomlighet
kommer trafiken att öka genom Noltorp samt på sydvä stra delen av Sidenvä gen,
på Nolhagagatan och Vä stra Ringgatan. Detta ä r ett antagande då ingen trafikutredning ä r utförd.
Redovisad trafikanalys innebä r ett komplement till FÖ P:ens trafiktaktik.
Geologisk undersökning
1997 gjorde Kjessler och Mannerstråle AB (nu WSP) en geoteknisk utredning
angående stabiliteten mot Sä veån för fastigheterna lä ngs Sidenvä gen. I utredningen konstateras att vid ett avstånd av 10 – 12 m från åslä ntens krön ligger
den berä knade sä kerhetsfaktorn mot glidytor över 1.5. Konsultens bedömning ä r
att vä gen inom detta partiet (Sidenvä gen) ligger på ett sådant avstånd från ån att
vare sig belastning av fordon eller skakningar från trafiken kan ha annat ä n marginell inverkan på risken för utglidning mot Sä veån.
Under 2003 lades erosionsskydd ut mellan Plantagebron och Nyebro. Detta tillsammans med att inga sä ttningsskador finns i nuvarande Tennisvä gen gör att
TK bedömer att någon ytterligare geoteknisk undersökning ej behövs. För att
bedöma överbyggnads-tjockleken vid en eventuell ombyggnad av Tennisvä gen
kan det vara önskvä rt att ta några jordprover utmed den nya vä gsträ ckningen.
Tekniska nä mndens beslut:
Tekniska nä mnden beslutar att tekniska kontorets beredning, med tillä gget att
redovisad trafikanalys utgör ett komplement till FÖ P:ens trafiktaktik, lä mnas som
svar på remissen.
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 3 mars 2009 framfört följande:
Kommunledningskontoret har inget att tillä gga.
Kommunstyrelsen har behandlat ä rendet den 9 mars 2009, § 59 och lä mnat följande förslag till beslut i kommunfullmä ktige:
”Med hä nvisning till tekniska nä mndens yttrande samt kommunfullmä ktiges beslut den 19 november 2008, § 201 om ombyggnation av Mjörngatan - Tennisgatan, avslås motionen.”
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Anföranden
Anföranden hålls av Leif Hansson (S), Lena Klevenås (MP), Daniel Filipsson
(M), Vanja Larsson (V), Pä r Göran Björkman (S), Stefan Svensson (KD), Jan
Gustafsson (V), Birgitta Larsson (S), Janine Alm Ericson (MP), Kristina Grapenholm (FP), Bo Lundbladh (C) och Anders Sandberg (S).
Yrkande
Leif Hansson (S), Vanja Larsson (V), Pä r Göran Björkman (S), Jan Gustafsson
(V), Birgitta Larsson (S), Janine Alm Ericson (MP) och Anders Sandberg (S)
yrkar bifall till motionen.
Lena Klevenås (MP) yrkar i första hand bordlä ggning, i andra hand bifall till motionen och i tredje hand att cykelbanan justeras så att två stora bokar nere vid
Sidenvä gen kan stå kvar.
Daniel Filipsson (M), Stefan Svensson (KD), Kristina Grapenholm och Bo
Lundbladh (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordföranden meddelar att Lena Klevenås tredjehandsyrkande inte ä r berett och
dä rmed inte kan stä llas under proposition.
Ordföranden stä ller proposition på Lena Klevenås bordlä ggningsyrkande och
finner det avslaget.
Ordföranden stä ller kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen och finner
att kommunfullmä ktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begä rs av Vanja Larsson (V).
Följande propositionsordning godkä nns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för bifall till motionen
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Ja
Gunilla Gomér (KD)
Anna-Karin Nord (C)
Hans O Andersson (FP)
Holger Andersson (FP)
Birgitta Hallerbä ck (M)
Jessica Rytter (KD)
Birgitta de Verdier (FP)
Urban Eklund (KD)
Gunnar Henriksson (M)
Daniel Filipsson (M)
Kristina Grapenholm (FP)
Lena Gunnarsson (FP)
Monika Ivert (FP)
Christian Jerhov (M)
Ingbritt Johansson (C)
Birgit Josefsson (M)
Magnus Linde (M)
Hans Lindell (M)
Bo Lundbladh (C)
Lars Lundgren (FP)
Ingegerd Löfqvist (M)
Niklas Hellgren (KD)
Roland Salomonsson (M)
Anita Skoglund (M)
Stefan Svensson (KD)
Fredrik Van den Broek (FP)
Elver Jonsson (FP)

Nej
Lennart Allbro (S)
Janine Alm Ericson (MP)
Thomas Bergh (S)
Lise-Lotte Berghede (V)
Pä r Göran Björkman (S)
Birgit Börjesson (S)
Birgit Thorman (S)
Ulla Dalén (MP)
Gurli Ericsson (S)
Johanna Frisk (V)
Jan Gustafsson (V)
Carl-Erik Bergsén (S)
Leif Hansson (S)
Anita Hedén-Unosson (S)
Anne-Marléne Hjortskog (S)
Tore Hult (S)
Lena Klevenås (MP)
Birgitta Larsson (S)
Vanja Larsson (V)
Bo Olsson (S)
Gun Pettersson-Bohlin (S)
Anders Sandberg (S)
Lars-Gunnar Svensson (S)
Mirwais Wais (S)

Med 27 ja-röster mot 24 nej-röster antas kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmä ktiges beslut:
Med hä nvisning till tekniska nä mndens yttrande samt kommunfullmä ktiges beslut den 19 november 2008, § 201 om ombyggnation av Mjörngatan - Tennisgatan, avslås motionen.
Reservation
Lennart Allbro (S),Thomas Bergh (S), Lise-Lotte Berghede (V), Carl-Erik Bergsén (S), Pä r-Göran Björkman (S), Birgit Börjesson (S), Gurli Ericsson (S), Johanna Frisk (V), Jan Gustafsson (V), Leif Hansson (S), Anita Hedén-Unosson
(S), Anne-Marléne Hjortskog (S), Tore Hult (S), Birgitta Larsson (S), Vanja
Larsson (V), Bo Olsson (S), Gun Pettersson-Bohlin (S), Anders Sandberg (S),
Lars-Gunnar Svensson (S), Birgit Thorman (S), Mirwais Wais (S) reserverar sig
mot beslutet.
Janine Alm Ericson (MP), Lena Klevenås (MP) och Ulla Dalén (MP) lä mnar följande skriftliga reservation:
Justerandes sign
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Frågan om en ny dragning av Tennisvä gen kom först upp på fullmä ktiges bord i
februari 2008. Underlagt var undermåligt och grundade sig på en 32 år gammal
detaljplan som inte uppdaterats. Kartan som redovisades var både olä slig och
felaktig. Kostnadsredovisningen innehöll en rondell som inte fanns med på kartan.
Skä len till den nya dragningen har aldrig redovisats i något underlag till fullmä ktige utan bara genom insä ndare av den borgerliga alliansens ledamöter i Alingsås tidning och genom muntliga anföranden i fullmä ktige. Genom att ge sken av
att det gä llde att göra en trafiksä krare miljö för några skolbarn i stä llet för att i
underlaget från början redovisa det verkliga skä let, att skapa en ny trafikled för
bilar in till centrum, har onödiga konflikter skapats bland kommuninvånarna och
fullmä ktiges arbete har försvårats.
De stora nybyggnationer som sker i Alingsås kommun och som genererar mer
trafik ligger på motsatta sidan av staden. Inga byggnationer pågår i det område
från vilket den borgerliga alliansen nu vill underlä tta trafikflödet för bilar. I trafikanalysen pekas helt andra objekt ut som angelä gna att åtgä rda. Dessa kommer
nu att försenas.
Vi har sedan frågan först aktualiserades förgä ves försökt få fram det underlag
som fullmä ktiges ledamöter har rä tt till, en relevant trafikanalys, en aktuell geologisk undersökning, en redovisning av konsekvenserna för det blivande naturreservatet.
Vi begä rde bordlä ggning för att åtminstone få tid att avvakta den heltä ckande
bullerutredning som kommer att bli klar inom kort samt det samråd som just nu
genomförs för Nolhagaområdet. En trafiksä kerhetsanalys för skolbarn borde
också ha avvaktats. Sä kerheten på Tennisvä gen kunde ha förbä ttrats genom
enklare åtgä rder. Den nya vä gen kommer att leda till en kraftig ökning av bilismen och tvä rtemot skapa ny osä kerhet sä rskilt dä r den nya vä gen ska korsa
cykelbanan.
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Reviderad budget 2009 med verksamhetsplan 2010 - 2011
Ä rendebeskrivning
Daniel Filipsson (M), Kristina Grapenholm (FP), Stefan Svensson (KD) och Bo
Lundbladh (C) har till dagens sammanträ de lä mnat en skrivelse med förslag till
budgetjusteringar.
Neddragningar i budget för 2009 i mnkr:
Tekniska nä mnden;
Kommunstyrelsen;
Kultur- och fritidsnä mnden;
Socialnä mnden;
Vård- och ä ldreomsorgsnä mnden;
Barn- och ungdomsnä mnden;
Utbildningsnä mnden;
Miljöskyddsnä mnden;
Byggnadsnä mnden;

6,75
4,5
3,0
1,0
1,0
1,0
0,75
0,5
0,5

Plan 2010 och 2011: Resultat på 40 mnkr exklusive tomtförsä ljningar.
Kommunstyrelsen har behandlat ä rendet den 9 mars 2009, § 60.
Anföranden
Anföranden hålls av Daniel Filipsson (M), Tore Hult (S), Kristina Grapenholm
(FP), Stefan Svensson (KD), Vanja Larsson (V), Janine Alm Ericson (MP), Birgitta Hallerbä ck (M), Lars Lundgren (FP), Johanna Frisk (V) och Bo Lundbladh (C).
Yrkanden
Daniel Filipsson (M) yrkar med instä mmande från Kristina Grapenholm (FP),
Stefan Svensson (KD) och Bo Lundbladh (C) bifall till kommunstyrelsens förslag,
med följande tillä gg: Nä mnderna får i uppdrag att snarast påbörja arbetet med
verksamhetsanpassningar och senast den 15 maj 2009 till kommunstyrelsen
inkomma med konsekvensbeskrivning och beslutade åtgä rder. Dä rutöver skall
nä mnderna inkomma med eventuella förslag på förä ndringar av mål och verksamhetsförä ndringar med mera i gä llande budget för 2009 och en översiktlig
beskrivning för förä ndringarna i plan 2010-2011, till följd av den justerade budgeten.
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Tore Hult (S) yrkar med instä mmande från Vanja Larsson (V) och Janine Alm
Ericson (MP) avslag på kommunstyrelsens förslag och lä mnar istä llet följande
förslag till beslut: Socialdemokraterna lä gger följande mål och riktlinjer för ekonomisk anpassning som första steget i processen mot ekonomisk anpassning av
kommunens verksamheter mot bakgrund av senast kä nda prognoser för skatteintä kternas minskning:
Mål: Resultat 30 mkr, Investeringsnivå 75 mkr.
Inriktningar:
• Bedömning av upprä kningsfaktorn
• Lagstyrda verksamheter prio.
• Kommunens frivilliga åtaganden sekundä ra
• Inga organisationsförä ndringar som inte ger omedelbara resultat
• Personalförä ndringar genom naturlig avgång
• Krav på tydligt ledarskap
• Beaktande av Ö ppna jä mförelser
• Söka ökade intä kter ex parkeringsavgifter
• Inga utförsä ljningar av bolag
• Lokalanpassningar
• Beakta Visionen
• Konsekvensbeskrivning av åtgä rder
• Varaktiga lösningar
Proposition
Ordföranden stä ller kommunstyrelsens förslag mot Tore Hults förslag och finner
kommunstyrelsens förslag bifallet.
Omröstning begä rs av Tore Hult (S).
Följande propositionsordning godkä nns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för bifall till Tore Hults förslag
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Ja
Gunilla Gomér (KD)
Anna-Karin Nord (C)
Hans O Andersson (FP)
Holger Andersson (FP)
Birgitta Hallerbä ck (M)
Jessica Rytter (KD)
Birgitta de Verdier (FP)
Urban Eklund (KD)
Gunnar Henriksson (M)
Daniel Filipsson (M)
Kristina Grapenholm (FP)
Lena Gunnarsson (FP)
Monika Ivert (FP)
Christian Jerhov (M)
Ingbritt Johansson (C)
Birgit Josefsson (M)
Magnus Linde (M)
Hans Lindell (M)
Bo Lundbladh (C)
Lars Lundgren (FP)
Ingegerd Löfqvist (M)
Niklas Hellgren (KD)
Roland Salomonsson (M)
Anita Skoglund (M)
Stefan Svensson (KD)
Fredrik Van den Broek (FP)
Elver Jonsson (FP)

Nej
Lennart Allbro (S)
Janine Alm Ericson (MP)
Thomas Bergh (S)
Lise-Lotte Berghede (V)
Pä r Göran Björkman (S)
Birgit Börjesson (S)
Birgit Thorman (S)
Ulla Dalén (MP)
Gurli Ericsson (S)
Johanna Frisk (V)
Jan Gustafsson (V)
Carl-Erik Bergsén (S)
Leif Hansson (S)
Anita Hedén-Unosson (S)
Mashood Ul Haq (S)
Tore Hult (S)
Lena Klevenås (MP)
Birgitta Larsson (S)
Vanja Larsson (V)
Bo Olsson (S)
Gun Pettersson-Bohlin (S)
Anders Sandberg (S)
Lars-Gunnar Svensson (S)
Mirwais Wais (S)

Med 27 ja-röster mot 24 nej-röster antas kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden stä ller proposition på Daniel Filipssons tillä ggsyrkande och finner
det bifallet.
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Kommunfullmä ktiges beslut:
Kommunbidraget för innevarande år minskas enligt följande för respektive
nä mnd:
Tekniska nä mnden
Kommunstyrelsen
Kultur- och Fritidsnä mnden
Socialnä mnden
Vård- och Ä ldreomsorgsnä mnden
Barn- och Ungdomsnä mnden
Utbildningsnä mnden
Miljöskyddsnä mnden
Byggnadsnä mnden

- 6 750 000 kronor
- 4 500 000 kronor
- 3 000 000 kronor
- 1 000 000 kronor
- 1 000 000 kronor
- 1 000 000 kronor
- 750 000 kronor
- 500 000 kronor
- 500 000 kronor

Budgetjusteringen ä r nivåpåverkande och planen för åren 2010 – 2011 minskas
med samma belopp.
För åren 2010 och 2011 minskas ramarna ytterligare med 32,5 mkr respektive
50,8 mkr. Denna justering sker genom att varje nä mnds kommunbidrag minskas
med sin procentuella andel av totalen. Kommunbidragen för perioden 2009 –
2011 blir följande för den skattefinansierade verksamheten tkr:
Nä mnd
Budget 2009
Vård- och ä ldreomsorgsnä mnd
383 970
Socialnä mnd
312 707
Utbildningsnä mnd
166 306
Barn- och ungdomsnä mnd
560 630
Kultur- och fritidsnä mnd
49 764
Miljöskyddsnä mnd
7 440
Byggnadsnä mnd
6 460
Kommunstyrelse
115 092
Ö verförmyndarnä mnd
2 930
Exploatering
6 680
Teknisk förvaltning
47 161
Serviceenhet
181

Ram 2010
387 887
315 901
166 209
573 153
54 566
7 457
6 525
114 996
2 963
6 740
48 548
5 985

Plan 2011
416 313
322 271
164 617
589 572
59 922
7 628
6 773
116 543
3 012
6 870
52 204
0

Nä mnderna får i uppdrag att snarast påbörja arbetet med verksamhetsanpassningar och senast den 15 maj 2009 till kommunstyrelsen inkomma med konsekvensbeskrivning och beslutade åtgä rder. Dä rutöver skall nä mnderna inkomma
med eventuella förslag på förä ndringar av mål och verksamhetsförä ndringar
med mera i gä llande budget för 2009 och en översiktlig beskrivning för förä ndringarna i plan 2010-2011, till följd av den justerade budgeten.
Exp: Samtliga nä mnder, KLK-ek
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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angå ende
visionen 2019 och trafikutvecklingen i Alingså s - Lena
Klevenå s (MP)
Interpellation
I Alingsås Vision 2019 sä gs att Alingsås har 42 000 invånare år 2019. Dä r står
också att vi ska satsa på hållbarhet och livskvalitet.
Med en större befolkning blir också transporterna fler. Gator och vä gar kommer
inte att rä cka till om den allt större befolkningen kommer att ä ga och åka bil i
samma utsträ ckning som idag.
I underlaget till den fördjupade översiktsplanen fanns ett förslag till ”trafiktaktik”
med som en bilaga. Enligt denna ”trafiktaktik” kommer resorna med bil att öka
med 50 % till år 2030 om alla utbyggnadsplaner förverkligas, dvs. att vi då ä r
9000 fler.
I det basscenario som man redovisar utgår man från vissa förutsä ttningar, t ex
att dagens resvanor (fä rdmedelsval) bibehålls. Fä rdmedelsvalen nu består i att
de flesta resor sker med bil, 67 % av alla resor och att de flesta bilresor sker på
strä ckor som ä r kortare ä n 3 km.
I de förslag till åtgä rder som finns för att minska biltrafiken nä mns att man måste
förä ndra valet av fä rdmedel, ä ndra attityderna till att ta bilen korta strä ckor, satsa
på kollektivtrafik också i tä torten och bygga ut ett attraktivt cykelvä gnä t. Ä ndå
rä knar man inte ner siffrorna för biltrafiken förrä n man först har höjt dem med 50
%.
I trafiktaktiken sammanfattning finns flera kloka förslag, t ex att ett huvudvä gnä t
med mycket hög standard för cykeltrafiken behöver identifieras. I strategierna för
den fördjupade översiktsplanen (FÖ P) som antagits av fullmä ktige finns också
målbilden Alingsås cykelstaden.
Med anledning av ovanstående frågar jag kommunstyrelsen ordförande:
1.Ingår det i den borgerliga alliansen vision för 2019 att valet av fä rdmedel ska
vara detsamma som nu och att bilresorna ska fortsä tta vara 67 % av alla resor?
2.Vilka åtgä rder planerar den borgerliga alliansen för att ä ndra attityderna till att
ta bilen på korta strä ckor inom Alingsås stad?
3.Vilka åtgä rder planerar den borgerliga alliansen för att skapa ett attraktivt cykelvä gnä t och uppnå målbilden Alingsås cykelstaden
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4.Har ett huvudnä t med mycket hög standard för cykeltrafiken identifierats?
5.Nä r kommer den planerade gång- och cykelvä gen till Vä stra Bodarne att förverkligas?
Svar
1. Nej, min ambition ä r att utveckla samt öka andelen kollektivtrafik samt gångoch cykeltrafik.
2. I fördjupningen av översiktplanen för staden Alingsås finns en uttalad målbild
att Alingsås ska vara en cykelstad. Syftet med projektet ä r att stimulera till att fler
mä nniskor går eller cyklar till sina aktiviteter/arbetsplatser/skolor istä llet för att ta
bilen. Detta för att frä mja en bä ttre livsstil och hä lsa hos våra invånare samt att
begrä nsa klimatpåverkan. Projektet vill satsa frä mst på de mjuka insatserna, dvs
beteendeåtgä rder men också insatser som kan göra befintliga gång- och cykelvä gar mer attraktiva. Under 2009 kommer en workshop att genomföras med
olika samverkanspartners. Det blir en utgångspunkt för det fortsatta arbetet och
vilka insatser som ska prioriteras. Cykelprojektet budgeteras till 246 000 kr av
verksamhetspengar för folkhä lsa 2009.
Dessutom pågår två projekt som inte specifikt syftar till att ä ndra attityder för
resor inom Alingsås stad utan hållbara resvanor mer generellt. Det ä r de två
Klimp-projekt (det statliga klimatinvesteringsprogrammet) som Alingsås medverkar i inom ramen för ett GR-samarbete. Projekten pågår 2008-2010 och ä r Dialog med företagen samt Dialog med hushållen. Det förstnä mnda ä r ett samarbete mellan kommunledningskontoret och Futurum och handlar om att de största
arbetsplatserna (26 st arbetsplatser varav ca 20 ä r företag plus dä rutöver kommunen) erbjuds rådgivning/konsultation kring hållbara resvanor. Det andra handlar om att 2000 hushåll i Alingsås kommun blir kontaktade för samtal om hushållets resvanor och får ett anpassat informationsmaterial om kollektiv-/cykeltrafik.
Projektledning för det sistnä mnda sker från kommunledningskontoret
Ett samarbete om sä kra skolvä gar har inletts mellan tekniska: gata, och barnoch ungdom. Samarbetet handlar om barnens vä g till skolan. Barnen ska beskriva sin skolvä g och samtala om att cykla- gå till skolan.
3. Gång- och cykelvä gar byggs ut, kompletteras och förbä ttras kontinuerligt.
Viktiga delar i detta ä r god vä gvisning, attraktiva cykelparkeringar och sammanhä ngade gång- och cykelstråk. En annan del ä r belysning, skötsel och underhåll
av gång- och cykelstråk.
Förbä ttringar vidtas kontinuerligt. Under de senaste 2 åren har cykelvä gnä tet
byggts ut samt cykelparkeringar vid stationen och vä gvisning för cykelvä gar
inom Alingsås förbä ttrats. Under 2009 planeras bland annat cykelparkeringen i
stadskä rnan att förbä ttras.
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4. Det finns ett huvudnä t som identifierats i samband med att snöröjnings och
halkbekä mpningsplaner tagits fram och detta nä t prioriteras vid dessa åtgä rder.
Detta nä t ä r huvudsakligen
cykelvä gar som sammanbinder de större bostadsområdena med "Resecentrum". Jfr cykelkartan. Det finns fortfarande "felande lä nkar" i systemet som det
arbetas på att bygga bort.
Varje år söks bidrag från Vä gverket till sådana åtgä rder. Exempel på GC-banor
som under de senaste åren byggs med hjä lp av dessa bidrag ä r, Ä ngabo centrum (150 000-) och Köpmansgatan (250 000:-).
Då vi de senaste åren fått ett relativt sett ganska högt bidrag så ä r beviljat bidrag
för 2009 endast 25 000:- till en liten åtgä rd vid Oxelgatan. Utöver detta har ytterligare GC-vä gar fä rdigstä llts, exempelvis utefter Ingareds skolgata under 2008
samt 2440 m GC-vä gar i Stadsskogen under 2007-08.
5. Denna GC-vä g ligger med som en del i E 20-projektet Tollered-Alingsås och
kommer att byggas i samband med att detta genomförs. Till denna GC- vä g har
Alingsås kommun bidragit med 6 milj kr.
Interpellationsdebatt
I interpellationsdebatten deltar Lena Klevenås (MP) och Daniel Filipsson (M).
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Motion angå ende omhä ndertagande av lå genergilampor Lena Klevenå s (MP)
Ä rendebeskrivning
Lena Klevenås (MP) lä mnar en motion med följande innehåll:
Nä r glödlampor skall fasas ut och vi ska ersä tta dessa med lågenergilampor
uppstår ett nytt och ganska allvarligt miljöhot.
En lampa innehåller ca: 3mg;
Kvicksilver (Hg)
Sexvä rt krom (Cr6+)
Bly (Pb)
Polybromerade difenyler (PBB) Flamskyddsmedel.
Polybromerade difenyletrar (PBDE) Flamskyddsmedel.
Samt ca: 0,3mg;
Kadmium (Cd)
I Alingsås har vi miljöstationer för miljöfarligt avfall på vissa platser i kommunen
vilka inte alltid ligger i nä rheten av större bostadsområden. Alla mä nniskor har
inte bil. Dä rför finns det en risk att lågenergilampor kommer att hamna i de vanliga soporna.
Dä rför föreslår vi att i anslutning till platser för återvinning av papper, plast och
glas nä ra bostadsområdena också placerar ut ett kä rl för omhä ndertagande av
lågenergilampor på samma sä tt som det finns kä rl för gamla batterier.
Kommunfullmä ktiges beslut:
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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Motion angå nde AKIK:s klubbhus - Leif Hansson (S) m fl
Ä rendebeskrivning
Leif Hansson (S) och Birgit Börjesson (S) lä mnar en motion med följande innehåll:
Under en lä ngre tid har det varit problem med ”mögellukt” i AKIK:s klubbhus och
(s) har interpellerat om detta i KF och fått till svar att frågan skall lösas inom kort.
Man sä ger bland annat att lukten kommer från jordbakterier, (vilket då inte skulle
innebä ra några hä lsorisker?) men det tycks råda olika uppfattningar om detta. Vi
anser att man försä tter föreningen i en gisslansituation, nä r man sä ljer fastigheten för 450 000 kronor till AKIK och samtidigt ger ett bidrag på 400 000 kr till
förvä rvet. För en billig penning kan klubben sä kra sin klubbstuga och vill kanske
dä rför inte till fullo se de risker som kan vara förknippade för unga tjejer att tillbringa en stor del av sin fritid i huset.
Jag yrkar dä rför på att kommunen begä r in ett utlåtande från Miljömedicinskt
Centrum i Göteborg (VMC ä r ett miljömedicinskt kompetenscentrum. som arbetar med att kartlä gga miljörelaterade hä lsorisker, i första hand inom Vä stra Götalandsregionen som också ä r uppdragsgivare), som bedömer hä lsoriskerna innan
en försä ljning av fastigheten sker. Denna bedömning sker utan kostnad för kommunen.
Unga tjejer ä r definitivt en riskgrupp nä r det gä ller att utveckla symptom relaterade till fuktskadade eller mögelskadade hus.
Kommunfullmä ktiges beslut:
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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Motion angå ende utökat antal bå tplatser i Mjörn - Staffan
Albinsson (C) m fl
Ä rendebeskrivning
Staffan Albinsson (C), Bo Lundbladh (C) och Ingbritt Johansson (C) lä mnar en
motion med följande innehåll:
Alingsås ä r en del av Sveriges ”Lake District” med fantastiska möjligheter till
sjönä ra friluftsliv på många sä tt. Båtliv ger möjlighet till olika former av rekreation. Nä rheten till den stora sjön Mjörn ä r något som poä ngteras då Stadsskogen
har projekterats och förankrats på bostadsmarknaden. Men i realiteten blir konkurrensen om de båtplatser som finns allt större.
Båtlivet kan dock ä ven utgöra en konkurrens gentemot andra former för friluftsliv
i och kring Mjörn. Motorstyrkorna har trissats upp. Med ökade hastigheter och
större negativa miljökonsekvenser som följd. Eftersom vi ser ”rekreation” som
synonymt med ”avkoppling” ser vi denna utveckling som ett hot mot såvä l omgivningens som båtä garnas egna möjligheter till att verkligen få ett energigivande utbyte av friluftslivet. Det blir mest energiåtgång.
Men Centerpartiet i Alingsås ser ä ndå stora möjligheter för båtlivet i Mjörn. Vi
föreslår följande:
Att kommunen tar aktiv del i skapandet av stadsnä ra båtplatser
Att dessa båtplatser reserveras för båtar som ä r miljövä nliga både vad gä ller t ex
utslä pp och buller.
Dessa miljövä nliga regler för båtlivet bör tillä mpas ä ven för båtar som anvä nder
ramp liksom då de nuvarande båtplatserna hyrs ut till nya båtä gare.
Vi vill inte på detta stadium ha definitiva åsikter om hur detta ska åstadkommas
eller om vilka de miljövä nliga kriterierna ska vara. Men vi har idéer. De vill vi diskutera i de fora som tar fram konkreta beslutsunderlag. Vi avser ä ven vara aktiva i frågor som rör båtplatser ä ven i kommunens övriga större sjöar.
Kommunfullmä ktiges beslut:
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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Meddelanden
•

Vård- och ä ldreomsorgsnä mnden - § 1 Ej verkstä llda beslut enligt 4 kap 1
§ och rapportering enligt 16 kap 6f § socialtjä nstlagen

•

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulä r 09:11 Ny lag om vissa kommunala befogenheter m m

•

Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulä r 09:12 Ä ndringar i kommunallagens bestä mmelser om minoritetsåterremiss m m.

•

Kommunstyrelsen – protokoll 2009-02-09, § § 18-47
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