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Sammanträdesdatum: 2010-02-22
KF § 21
Allmänhetens frågestund
Kommunfullmäktige har beslutat att införa allmänhetens frågestund i anslutning till sina
sammanträden då det är möjligt för allmänheten att ställa frågor. Frågestunden ligger som
första punkt på fullmäktiges möten.
Frågorna från allmänheten ska gälla de ärendepunkter som fullmäktige ska diskutera under
sina respektive sammanträden.
Inga frågor ställdes under kommunfullmäktiges sammanträde.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2010-02-22

KF § 22

KS0003/10

Fyllnadsval av ledamot i överförmyndarnämnden efter Uno Claesson (S)
Kommunfullmäktige har under sammanträde, 2010-01-26, § 6, entledigat Uno Claesson (S)
från sitt uppdrag som ledamot i överförmyndarnämnden.
Under sammanträdet bordlades frågan om att utse en ny ledamot i överförmyndarnämnden
till nästa sammanträde.
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige utser Thor Eliasson (S) till ledamot i överförmyndarnämnden efter
Uno Claesson (S) för tiden fram till 2010-12-31.
2. Kommunfullmäktige utser Sven Pettersson (S) som ny ersättare i överförmyndarnämnden
efter Thor Eliasson (S) för tiden fram till 2010-12-31.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige utser Thor Eliasson (S) till ledamot i överförmyndarnämnden efter
Uno Claesson (S) för tiden fram till 2010-12-31.
2. Kommunfullmäktige utser Sven Pettersson (S) som ny ersättare i överförmyndarnämnden
efter Thor Eliasson (S) för tiden fram till 2010-12-31.
___
Expedieras till:
Överförmyndarnämnden
Thor Eliasson
Sven Pettersson
Maria Olegård
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Sammanträdesdatum: 2010-02-22

KF § 23

KS0003/10

Avsägelse från Tage Lindström (KD) från uppdraget som ledamot i Utbildnings- och
kulturnämnden samt fyllnadsval
Tage Lindström (KD) begär i skrivelse, daterad 2010-02-08, att bli entledigad från sitt uppdrag
som ledamot i utbildnings- och kulturnämnden.
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige entledigar Tage Lindström (KD) från sitt uppdrag som ledamot i
utbildnings- och kulturnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Jonatan Sundeen (KD) till ny ordinarie ledamot i utbildningsoch kulturnämnden fram till 2010-12-31.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Tage Lindström (KD) från sitt uppdrag som ledamot i
utbildnings- och kulturnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Jonatan Sundeen (KD) till ny ordinarie ledamot i utbildningsoch kulturnämnden fram till 2010-12-31.
___
Expedieras till
Tage Lindström
Jonatan Sundeen
Utbildnings- och kulturnämnden
Maria Olegård, kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum: 2010-02-22
KF § 24

KS0285/09

Exploateringsavtal avseende detaljplan för bostäder norr om Keillers damm
Samhällsplaneringsavdelningen har upprättat förslag till exploateringsavtal med Green Village
AB avseende genomförande av rubricerad detaljplan. Exploatören avser att inom planområdet
uppföra ca 130 bostäder i villor, radhus och lägenheter med olika upplåtelseformer. Första
inflyttning är planerad till år 2012. Avtalet reglerar att all kommunägd kvartersmark inom
planområdet överlåts till exploatören etappvis i takt med utbyggnaden. Exploatören
utför/bekostar i princip all utbyggnad av allmän platsmark inom planområdet. Kommunen
åtar sig vissa åtgärder utanför och i anslutning till planområdet, bl a upprustning av Keillers
väg och uppgradering av vatten- och avloppsnätet. I köpeskilling för marken betalar
exploatören ca 11 miljoner kronor baserat på värdet av olika byggrätter. Därutöver bidrar
exploatören med 0,5 miljoner kronor till upprustningen av Keillers väg. Kommunens
åtaganden i avtalet bedöms kosta ca 4,5 miljoner kronor. Avsikten är att exploateringsavtalet
ska godkännas i samband med att detaljplanen antas.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2010-01-08
Handläggare: Lars Lindström, mark- och exploateringsansvarig
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till exploateringsavtal med Green Village
AB avseende genomförande av detaljplan för bostäder norr om Keillers damm.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören,
eller deras respektive ersättare, att underteckna avtalet.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till exploateringsavtal med Green Village
AB avseende genomförande av detaljplan för bostäder norr om Keillers damm.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören,
eller deras respektive ersättare, att underteckna avtalet.
___
Expedieras till:
Jarl Karlsson
Stig Fredriksson
Lars Lindström
Green Village AB
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Sammanträdesdatum: 2010-02-22
KF § 25

KS0050/06

Antagande av förslag till detaljplan för bostäder norr om Keillers damm
Enligt förutsättningarna i Miljö- och byggnämndens beslut 2009-12-10, 206 §, föreslås
Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att enligt reglerna i plan- och bygglagen 5 kap
29 § anta rubricerat planförslag.
Planförslagets syfte är att skapa ett nytt, attraktivt och välgestaltat bostadsområde bestående av
friliggande småhus, radhus samt lägenheter i flerfamiljshus. Området skall så långt som möjligt
byggas i samklang med naturen, som stadsbyggnadsform ”hus i natur”.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2010-01-05
Handläggare: Jörgen Sundén, exploateringsingenjör
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar med stöd av 5 kap 29 § plan och bygglagen förslag till
detaljplan för bostäder vid Keillers damm.
Inlägg
Jan A Pressfeldt (AD), Rolf Gustavsson (S), Jarl Karlsson (S), Andreas Hector (S) och RoseMarie Fihn (FP).
Yrkanden
Rolf Gustavsson (S), Jarl Karlsson (S) och Andreas Hector (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens beslutsförslag.
Jan A Pressfeldt (AD) yrkar bifall till eget tilläggsyrkande; ”Jag yrkar på att naturmarksmrådet
utgår. Syftet med planen är att bygga bostäder inte att anlägga naturmark”.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Därefter ställer ordföranden Jan A Pressfeldts (AD) tilläggsyrkande under proposition och
finner detsamma avslaget.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar med stöd av 5 kap 29 § plan och bygglagen förslag till
detaljplan för bostäder vid Keillers damm.
Reservation
Aledemokraterna, Ewa Johansson och Börje Olsson reserverar sig mot beslutet.
___
Expedieras till:
Miljö- och byggnämnden
Jörgen Sundén
Emelie Johansson
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum: 2010-02-22

KF § 26

KS0292/09

Investeringsanslag för att upprätthålla dammsäkerheten
Ale kommun är regleringsrättsinnehavare för två sjösystem. Det ena sjösystemet rinner till
Surtesjön och därefter vidare till Göta Älv. Det andra systemet rinner till Hälltorpssjön och
därefter vidare till Sköldsån. Med regleringsrätterna följer skötsel- och underhållsskyldigheter
av dammar mm. Detta regleras bland annat av RIDAS, kraftföretagens riktlinjer för
dammsäkerhet.
Ale kommun har ansökt om ändring av gällande vattendom för Hälltorpssjösystemet i syfte att
slippa reglera och därmed bygga fasta dämmen. Ale förlorade detta mål i Miljööverdomstolen
2008 och fick slutligt besked i maj 2009 från Högsta domstolen att vi inte beviljades
prövningstillstånd. Som en följd av detta besiktades bland annat Mollsjödämmet och
besiktningen visade på ett behov av snabba åtgärder till en kostnad av 900 tkr.
Dammkonstruktionen vid Fågeldammarna i Surte har läckt i många år men de sista månaderna
har läckaget ökat oroväckande. Om det fortsätter att öka finns det risk för materialflykt i
jorddammen vilket i sin tur kan leda till ett dammbrott som kan få stora konsekvenser. Att
åtgärda detta är kostnadsberäknat till 900 tkr.
Bägge dessa åtgärder bedöms som nödvändiga om Ale kommun ska upprätthålla en god
dammsäkerhet.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att Kommunfullmäktige beviljar Tekniska
förvaltningen ett investeringsanslag på 1,8 mnkr för att åtgärda dämmena vid Fågeldammarna
och Mollsjön.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2010-01-11
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beviljar Tekniska nämnden 1,8 mnkr för att åtgärda dämmena vid
Fågeldammarna och Mollsjön i tilläggsanslag i 2010 års investeringsbudget.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beviljar Tekniska nämnden 1,8 mnkr för att åtgärda dämmena vid
Fågeldammarna och Mollsjön i tilläggsanslag i 2010 års investeringsbudget.
___
Expedieras till:
Tekniska nämnden
Sten Åhrman, kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

10(18)

Sammanträdesdatum: 2010-02-22

KF § 27

KS0233/09

Begäran om ändring av reglementet för Utbildnings- och kulturnämnden
Utbildnings och kulturnämnden har rekommenderat kommunfullmäktige att delegera
beslutanderätten om biblioteksavgifter till Utbildnings- och kulturnämnden. Nämnden har
sedan för avsikt att delegera beslutanderätten till bibliotekschefen.
Sedan år 2007 har Ale bibliotek ett mediesamarbete med kommunerna Kungälv, Stenungsund,
Tjörn, Orust och Öckerö. Samarbetet skall underlätta arbetet med fjärrlån i regionen.
Kommunerna önskar nu att utveckla samarbetet ytterligare. För att utveckla bibliotekens idéer
anser man det vara viktigt att låneregler och taxor överensstämmer mellan kommunerna. För
att underlätta arbetet vill Utbildnings- och kulturnämnden att bibliotekschefen skall kunna
besluta om låneregler och taxor. För att kunna genomföra denna förändring krävs först att
kommunfullmäktige genom en ändring i Utbildnings- och Kulturnämndens reglemente,
anförtror uppgiften att fastställa taxa för bibliotekslån till nämnden.
Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att delegering av beslutanderätten om
biblioteksavgifter inte skall göras till Utbildnings- och Kulturnämnden då utövandet av den
kommunala avgiftsrätten är av principiell beskaffenhet och beslutanderätten bör kvarstanna
hos kommunfullmäktige oavsett att nu aktuell taxa inte torde ha någon större
kommunalekonomisk betydelse.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2010-01-04
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att inte delegera beslutanderätten om biblioteksavgifter till
Utbildnings- och Kulturnämnden.
Inlägg
Monica Samuelsson (S)
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att inte delegera beslutanderätten om biblioteksavgifter till
Utbildnings- och Kulturnämnden.
___
Expedieras till:
Utbildnings- och kulturnämnden
Margareta Nilsson, utbildnings- och kulturförvaltningen
Eva-Marie Ekman, kommunstyrelsens förvaltning
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Sammanträdesdatum: 2010-02-22

KF § 28

KS0296/09

Reglemente för Överförmyndarnämnden
Vid revisorernas granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet under år 2008
uppmärksammades att reglementet för överförmyndarnämnden inte justerats sedan år 1992.
Kommunfullmäktiges beslut om förändringar av verksamheten har inte följts upp i
reglementet. Överförmyndarnämnden har nu tagit fram ett förslag till nytt reglemente som
speglar kommunfullmäktiges beslut och som också till sin form och struktur motsvarar övriga
nämnders reglementen. De föreskrifter som kommunfullmäktige antagit i ”Allmänna stadgar
för nämnder och styrelser” upprepas inte i reglementet utan en hänvisning görs till det för
verksamheten gemensamma styrdokumentet.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2010-01-07
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar föreliggande reglemente för Överförmyndarnämnden.
Jäv
Boel Holgersson (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar föreliggande reglemente för överförmyndarnämnden.
___
Expedieras till:
Överförmyndarnämnden
Eva-Marie Ekman, kommunstyrelsens förvaltning
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Sammanträdesdatum: 2010-02-22

KF § 29

KS0174/09

Svar på motion från Jan Skog (M), Rose-Marie Fihn (FP), Sune Rydén (KD) och Boel
Holgersson (C) om valfrihet inom äldreomsorgen
Jan Skog (M), Rose-Marie Fihn (FP), Sune Rydén (KD) och Boel Holgersson (C) har
inkommit med en motion om valfrihet inom äldreomsorgen. Motionärerna anför att de äldre i
Ale kommun som behöver hjälp och stöd i sitt dagliga liv idag är helt hänvisade till att få hjälp
av personal anställd av Ale kommun. Många andra kommuner har infört olika system för att
öka valfriheten i enlighet med lagen om valfrihetssystem (LOV) och de äldre kan då själva
välja utförare av den beviljade hemvården. Motionärerna föreslår
- att kommunfullmäktige beslutar att Ale kommun skal införa valfrihet enligt LOV inom
äldreomsorgen under 2010, samt
- att ge Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att omgående starta förberedelsearbetet för
införandet av valfrihet enligt LOV inom äldreomsorgen.
Kommunstyrelsens förvaltning gör inte någon egen bedömning av ärendet utan överlämnar
detsamma till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för politiskt ställningstagande.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson Håkan Spång, 2010-01-05
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår motionen med följande motivering: ”Kommunfullmäktige
noterar att en demokratiskt styrd och solidariskt finansierad vård och omsorg som ges
efter behov är en grundläggande del av den svenska välfärden och väsentligt är också att
verksamheten håller hög kvalité och kommer alla till del. Ale kommun ställer sig bakom
principen styra behoven dit behoven är störst. Det är oacceptabelt med
marknadsmekanismer som ska styra behovsstyrd verksamhet. Den politik som nuvarande
regering driver inom välfärdens område leder i en helt annan riktning och därför tar vi
avstånd från de nu gällande lagarna om välfärdsstjänster. I riksdagen har
oppositionspartierna redovisat synen på gällande lagstiftning, detta delar
majoritetspartierna i Ale. Vi ser fram emot att kunna ändra lagarna och kunna säkerställa
att det är medborgarnas behov och val som styr, inte företagens”.
Inlägg
Inlägg görs av Boel Holgersson (C), Sune Rydén (KD), Elisabeth Mörner (M), Rose-Marie
Fihn (FP), Eva Eriksson (S), Hasse Andersson (S), Mikael Berglund (M), Ingmarie
Torstensson (V), Ingela Nordhall (AD), Andreas Hector (S) och Torbjörn Köre (MP).
Yrkanden
Eva Eriksson (S), Hasse Andersson (S), Ingmarie Torstensson (V) och Andreas Hector (S)
yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Boel Holgersson (C), Sune Rydén (KD), Elisabeth Mörner (M), Rose-Marie Fihn (FP) och
Ingela Nordhall (AD) yrkar avslag på kommunstyrelsens beslutsförslag.
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Sammanträdesdatum: 2010-02-22
KF § 29 (forts.)

KS0174/09

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger och ställer de bägge förslagen mot varandra
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens beslutsförslag.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs.
Ordföranden redovisar en omröstningsordning som kommunfullmäktige godkänner.
Den som bifaller kommunstyrelsens beslutsförslag röstar ja och den som bifaller Boel
Holgersson (C), med fleras avslagsyrkande röstar nej.
Under omröstningen avges 24 ja-röster och 22 nej-röster. Ingen person avstod från att rösta.
Hur var och en röstar framgår av omröstningsbilagan till detta protokoll.
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen med följande motivering: ”Kommunfullmäktige
noterar att en demokratiskt styrd och solidariskt finansierad vård och omsorg som ges
efter behov är en grundläggande del av den svenska välfärden och väsentligt är också att
verksamheten håller hög kvalité och kommer alla till del. Ale kommun ställer sig bakom
principen styra behoven dit behoven är störst. Det är oacceptabelt med
marknadsmekanismer som ska styra behovsstyrd verksamhet. Den politik som nuvarande
regering driver inom välfärdens område leder i en helt annan riktning och därför tar vi
avstånd från de nu gällande lagarna om välfärdsstjänster. I riksdagen har
oppositionspartierna redovisat synen på gällande lagstiftning, detta delar
majoritetspartierna i Ale. Vi ser fram emot att kunna ändra lagarna och kunna säkerställa
att det är medborgarnas behov och val som styr, inte företagens”.
Reservation
En skriftlig reservation, mot beslutet lämnas av Kristdemokraterna, Folkpartiet, Moderaterna,
och Centerpartiet.
Aledemokraterna, Ewa Johansson och Börje Olsson reserverar sig mot beslutet.
___
Expedieras till:
Motionärerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2010-02-22
KF § 29 (forts.)
Omröstningsbilaga
KF § 29, 2010-02-22

JA (bifall till KS förslag)

Nej (avslag till KS förslag)

Åke Johansson m
Elisabeth Mörner m
Ingemar Serneby m
Kajsa Nilsson m
Dan Björk m
Mikael Berglund m
Markus Larsson m

X
X
X
X
X
X
X

Boel Holgersson c
Roland Wall c
Åke Niklasson c

X
X
X

Rose-Marie Fihn fp
Joanna Wolodarska Nord fp
Klas Nordh fp

X
X
X

Chatarina Engström kd
Sune Rydén kd

X
X

Jarl Karlsson s
Eva Eriksson s
Eje Engstrand s
Elaine Björkman s
Hasse Andersson s
Elisabeth Bredesen s
Rolf Engström s
Monica Samuelsson s
Anne Olsson s
Uno Claesson s
Christina Oskarsson s
Jessica Forssell s
Rolf Gustavsson s
Åke Andersson s
Dennis Ljungren s
Stina-Kajsa Melin s
Andreas Hector s
Sven Pettersson s

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Göran Karlsson v
IngmarieTorstensson v
Tommy Gustavssson v
Leif Hansson v

X
X
X
X

Torbjörn Köre mp

X

Jan A Pressfeldt ad
Ingela Nordhall ad
Ulf-Göran Solving ad
Lars-Eric Calås ad
Heléne Ahlberg ad

X
X
X
X
X

Ewa Johansson
Börje Olsson

X
X

Inga-Lill Andersson, s ordf
Summa:

Justerandes sign

KS0174/09

X
24

Utdragsbestyrkande

22

Avstå

-

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2010-02-22

KF § 30

KS0033/10

Interpellation från Sune Rydén (KD) till Kommunstyrelsens ordförande om
återvinning av lågenergilampor
Sune Rydén (KD) har i en interpellation, daterad 2010-02-08, till kommunstyrelsens
ordförande ställt frågor om återvinning av lågenergilampor.
Jarl Karlsson (S), kommunstyrelsens ordförande, besvarar interpellationen.
Inlägg
Jarl Karlsson (S), Sune Rydén (KD), Eje Engstrand (S) Rolf Gustavsson (S) och Torbjörn
Köre (MP).
BESLUT
1. Kommunfullmäktige förklarar interpellationen besvarad.
__

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2010-02-22

KF § 31

KS0041/10

Motion från Jan A Pressfeldt (AD) om säkra ridvägar i Ale
Jan A Pressfeldt (AD) har lämnat en motion, daterad 2010-02-12, om säkra ridvägar i Ale.
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att stödja detta initiativ på lämpligt sätt
vilket kan innefatta samordningsinsatser, markägarkontakter och viss finansiering.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
___
Expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2010-02-22

KF § 32

KS0040/10

Motion från Jan A Pressfeldt (AD) om snabbare detaljplaneprocess för
bostadsbyggande i Ale
Jan A Pressfeldt (AD) har lämnat en motion, daterad 2010-02-12, om en snabbare
detaljplaneprocess för bostadsbyggande i Ale.
Motionären föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att delegera beslutanderätten att anta
detaljplaner omfattande upp till 15 enbostadshus till Miljö- och Byggnämnden.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
___
Expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2010-02-22

KF § 33

KS0057/10

Motion från Willy Kölborg (S), Göran Karlsson (V) och Torbjörn Köre (MP) om
förbättrad sopsortering i Ale
Willy Kölborg (S), Göran Karlsson (S) och Torbjörn Köre (S) har inkommit med en motion
om förbättrad sophantering i Ale.
Motionärerna föreslår att förutsättningarna för ett sopsorteringssystem ska utredas samt att
om möjligt införa ett sopsorteringssystem i början av nästa mandatperiod.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
___
Expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

