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Kajsa Nilsson (m)
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Christina Oskarsson (s)
Rune Karlsson (sd)

Stefan Lydén, sekreterare

Utses att justera:

Jarl Karlsson och Boel Holgersson

Justeringens plats och tid:

Kommunledningens lokaler, Ale torg 7, 2008-05-08

Paragrafer:
Underskrifter:
………………………………………
Stefan Lydén, Sekreterare
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Inga-Lill Andersson, Ordförande
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Jarl Karlsson, Justerare
Boel Holgersson, Justerare
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___________________________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2008-04-28

Datum för anslags uppsättande:

2008-05-08

Datum för anslags nedtagande:

2008-05-30

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunhuset, Alafors

Underskrift:

Stefan Lydén
__________________________________________________________________________________
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Sammanträdesdatum: 2008-04-28
KF § 43
Tyst minut
Sammanträdet inleds med en tyst minut med anledning av att Kenneth Andersson (v)
avlidit.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2008-04-28

KF § 44
Information om handelsanalys 2008
En handelsanalys av Ale kommun har genomförts av organisationen Svensk Handel.
Under Kommufullmäktiges sammanträde lämnar Magnus Kroon från Svensk Handel
information om handelsanalysen.
Inlägg
Jarl Karlsson (s), Jan A Pressfeldt (ad) och Roland Wall (c).
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar informationen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2008-04-28

KF § 45

Dnr KS0003/08

Entledigande av Kenneth Anderson (v) från uppdrag som ledamot i styrelsen för
Alebyggen AB samt fyllnadsval
Alebyggen AB begär i skrivelse, daterad 2008-04-10, att Kommunfullmäktige, för
återstående mandatperiod till och med bolagets årsstämma 2011, utser ny ledamot till
bolagets styrelse efter Kenneth Andersson (v).
Valberedningens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige entledigar Kenneth Andersson (v) från uppdraget som ledamot
i styrelsen för Alebyggen AB.
2. Kommunfullmäktige entledigar Ingmarie Torstensson (v) från sitt uppdrag som
ersättare i styrelsen för Alebyggen AB.
3. Kommunfullmäktige utser Ingmarie Torstensson (v) till ny ledamot i styrelsen för
Alebyggen AB för återstående mandatperiod till och med bolagets årsstämma 2011.
4. Kommunfullmäktige utser Johnny Sundling (v) till ny ersättare i styrelsen för
Alebyggen AB för återstående mandatperiod till och med bolagets årsstämma 2011.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Kenneth Andersson (v) från uppdraget som ledamot
i styrelsen för Alebyggen AB.
2. Kommunfullmäktige entledigar Ingmarie Torstensson (v) från sitt uppdrag som
ersättare i styrelsen för Alebyggen AB.
3. Kommunfullmäktige utser Ingmarie Torstensson (v) till ny ledamot i styrelsen för
Alebyggen AB för återstående mandatperiod till och med bolagets årsstämma 2011.
4. Kommunfullmäktige utser Johnny Sundling (v) till ny ersättare i styrelsen för
Alebyggen AB för återstående mandatperiod till och med bolagets årsstämma 2011.
___
Expedieras till:
Alebyggen AB
Maria Olegård, Kommunstyrelsens förvaltning
Ingmarie Torstensson
Johnny Sundling

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2008-04-28

KF § 46

Dnr KS0003/08

Fyllnadsval efter Maria Kjellberg (ad) från uppdrag som ersättare i Barn- och
ungdomsnämnden
Maria Kjellberg (ad) har i skrivelse, daterad 2008-02-22, begärt om entledigande från sitt
uppdrag som ersättare i Barn- och ungdomsnämnden.
Kommunfullmäktige entledigade Maria Kjellberg (ad) vid sitt förra sammanträde, 200803-31 § 34, men bordlade frågan om fyllnadsval till nästkommande möte.
Valberedningens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige utser Veronica Mårtensson (ad) till ny ersättare i Barn- och
ungdomsnämnden.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige utser Veronica Mårtensson (ad) till ny ersättare i Barn- och
ungdomsnämnden.
___
Expedieras till:
Veronica Mårtensson
Barn- och ungdomsnämnden
Maria Olegård, Kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2008-04-28

KF § 47

Dnr KS0055/08

Förvärv av fastigheterna Nol 2:8 och 13:1 inom Ale höjd
Samhällsplaneringsavdelningen har upprättat avtal om förvärv av fastigheterna Nol 2:8
och Nol 13:1 samt försäljning av fastigheten Nol 18:72. I sammanlagd ersättning skall
kommunen betala 10 miljoner kronor. Nol 2:8 och 13:1 är belägna inom området Ale
höjd/Nolbergen och utgör mark för framtida exploatering dels enligt godkänt program
för detaljplan för Hallbacken och Ale höjd, dels enligt Ale ÖP 07 där Nolbergen utpekas
som framtida utbyggnadsområde.
I och med förvärvet blir kommunen klart dominerande markägare inom Ale höjd,
Hallbacken och södra Nolbergen. Därigenom får kommunen en möjlighet att på ett
positivt sätt kontrollera tidpunkt, takt och innehåll i framtida exploatering. I förslag till
bostadsförsörjningsprogram anges en första inflyttning i Hallbacken/Ale höjd till år
2012. Kostnaden för marken bedöms kunna täckas vid framtida försäljning av exploateringsmark. För Nol 18:72 åtar sig kommunen att ändra gällande detaljplan från
skoländamål till bostadsändamål.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2008-03-14
Handläggare: Lars Lindström, mark- och explateringsansvarig
Under Kommunstyrelsens sammanträde, 2008-04-15, uppdrog Kommunstyrelsen till
Miljö- och byggnämnden att genomföra planändring för fastigheten Nol 18:72 från
skoländamål till bostadsändamål i enlighet med förutsättningarna i avtalet gällande Nol
13:1 och 18:72 innebärande att detaljplanen skall antas av Kommunfullmäktige senast
2009-12-31.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättad överenskommelse om fastighetsreglering
vari fastigheten Nol 2:8 förvärvas för 2 134 000 kronor.
2. Kommunfullmäktige godkänner upprättad överenskommelse om fastighetsreglering
innebärande att fastigheten Nol 13:1 förvärvas och Nol 18:72 avyttras varvid
kommunen skall utge en mellanlikvid om 7 866 000 kronor.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning underteckna
erforderliga köpehandlingar.
4. Kommunfullmäktige beslutar att belasta exploateringskonto 2211, Ale höjd, med
köpeskillingen, 10 miljoner kr, samt övriga med förvärvet förenade kostnader.
Inlägg
Jarl Karlsson (s)
Yrkanden
Jarl Karlsson (s) yrkar bifall till Kommunstyrelsens beslutsförslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2008-04-28
KF § 47 (forts.)

Dnr KS0055/08

BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättad överenskommelse om fastighetsreglering
vari fastigheten Nol 2:8 förvärvas för 2 134 000 kronor.
2. Kommunfullmäktige godkänner upprättad överenskommelse om fastighetsreglering
innebärande att fastigheten Nol 13:1 förvärvas och Nol 18:72 avyttras varvid
kommunen skall utge en mellanlikvid om 7 866 000 kronor.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning underteckna
erforderliga köpehandlingar.
4. Kommunfullmäktige beslutar att belasta exploateringskonto 2211, Ale höjd, med
köpeskillingen, 10 miljoner kr, samt övriga med förvärvet förenade kostnader.
___
Expedieras till:
Miljö- och byggnämnden
Lars Lindström, Samhällsplaneringsavdelningen
Lennart Nilsson, Samhällsplaneringsavdelningen
Jarl Karlsson
Stig Fredriksson, Kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2008-04-28
KF § 48

Dnr KS0056/08

Ale kommuns tillsynsansvar gällande detaljhandel med nikotinläkemedel
Den 1 mars 2008 träder lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel i kraft.
Enligt lagen måste en näringsidkare, som vill bedriva handel med nikotinläkemedel, anmäla
handeln hos den kommun där handeln ska bedrivas, enligt samma princip som idag gäller
för detaljhandel med tobak och folköl.
Det ska vara förbjudet att sälja eller tillhandahålla nikotinläkemedel till den som inte fyllt 18
år. Kommunerna ska ansvara för att kontrollera att näringsidkarna följer gällande regler.
Vård- och omsorgsnämnden har ansvaret för kontrollen av tobaks- och
folkölsförsäljningen i kommunen. Därför föreslås att Vård- och omsorgsnämnden får i
uppdrag att ansvara även för kontrollen av försäljningen av nikotinläkemedel. Enligt
lagen får kommunen för sin kontroll ta ut en avgift.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-03-18
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige uppdrar åt Vård- och omsorgsnämnden att ansvara för tillsynen
av detaljhandel med nikotinläkemedel.
2. Kommunfullmäktige beslutar att Vård- och omsorgsnämndens reglemente § 3
”Ansvarsområden och uppgifter” 6 st skall ha följande lydelse; ” Vård- och
omsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter vad avser tillsyn enligt
tobakslagen, alkohollagen och lag om detaljhandel med nikotinläkemedel.”
3. Kommunfullmäktige fastställer en tillsynsavgift att gälla från och med 2008-05-01 för
kontroll av detaljhandel med nikotinläkemedel till 600 kr per år. Då tillsynsavgift även
utgår för kontroll av folkölsförsäljning fastställs tillsynsavgiften till 400 kr per år.
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt Vård- och omsorgsnämnden att revidera
tillsynsavgifterna för folköls- alkohol- och nikotinläkemedelsförsäljning.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige uppdrar åt Vård- och omsorgsnämnden att ansvara för tillsynen av
detaljhandel med nikotinläkemedel.
2. Kommunfullmäktige beslutar att Vård- och omsorgsnämndens reglemente § 3
”Ansvarsområden och uppgifter” 6 st skall ha följande lydelse; ” Vård- och
omsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter vad avser tillsyn enligt
tobakslagen, alkohollagen och lag om detaljhandel med nikotinläkemedel.”
3. Kommunfullmäktige fastställer en tillsynsavgift att gälla från och med 2008-05-01 för
kontroll av detaljhandel med nikotinläkemedel till 600 kr per år. Då tillsynsavgift även
utgår för kontroll av folkölsförsäljning fastställs tillsynsavgiften till 400 kr per år.
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt Vård- och omsorgsnämnden att revidera
tillsynsavgifterna för folköls- alkohol- och nikotinläkemedelsförsäljning.
___
Expedieras till:
Vård- och omsorgsnämnden
Eva-Marie Ekman, Kommunstyrelsens förvaltning
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2008-04-28
KF § 49

Dnr KS0178/07

Bostadsförsörjningsprogram 2008-2015
Kommunstyrelsens förvaltning har utarbetat ett förslag till bostadsförsörjningsprogram
gällande Ale kommun för åren 2008-2015. Programmet grundar sig på kommunens
strategiska plan med dess Vision 2020 och Ale ÖP 07.
Programmet föreslår en genomsnittlig utbyggnad på 245 lägenheter per år eller cirka
1950 lägenheter fram till år 2015. Programmet skall ses som ett planeringsunderlag och
en målinriktning och ej som en fixerad plan. Programmet föreslås revideras vartannat år i
samband med budgetarbetet.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2008-04-02
Handläggare: Lennart Nilsson, samhällsplaneringschef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar föreliggande bostadsförsörjningsprogram gällande Ale
kommun för åren 2008-2015.
2. Kommunfullmäktige beslutar att programmet skall revideras vartannat år i samband
med budgetarbetet.
Inlägg
Jarl Karlsson (s), Jan Skog (m), Rose-Marie Fihn (fp), Peter Rosengren (mp), Jan A
Pressfeldt (ad), Roland Wall (c) och Kjell Klerfors (kd)
Yrkanden
Jarl Karlsson (s), Jan Skog (m), Rose-Marie Fihn (fp), Peter Rosengren (mp), Jan A
Pressfeldt (ad), Roland Wall (c) och Kjell Klerfors (kd) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar föreliggande bostadsförsörjningsprogram gällande Ale
kommun för åren 2008-2015.
2. Kommunfullmäktige beslutar att programmet skall revideras vartannat år i samband
med budgetarbetet.
Protokollsanteckning
Kommunfullmäktige medger att Rose-Marie Fihn (fp), Roland Wall (c), Ingemar
Serneby (m), och Sune Rydén (kd) tillfogar beslutet följande protokollsanteckning:
”Vi vill understryka att Bostadsförsörjningsprogrammet endast ska vara ett mål. Det får
absolut inte blir statiskt och bindande!”

___
Expedieras till:
Lennart Nilsson, Samhällsplaneringsavdelningen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2008-04-28
KF § 50

Dnr KS0250/06

Svar på motion från Centerpartiet om framtagande av Livsmedelspolicy
Roland Wall, Boel Holgersson och Åke Niklasson från Centerpartiet har inkommit
med en motion om att Ale kommun skall ta fram en policy för inköp av livsmedel.
Policyn skall klargöra att offererade råvaror skall ha minst samma trygghet och kvalité
som om de vore producerade i Sverige. Oavsett i vilket land råvaran tagits fram, så
skall den ha samma kvalitetskrav som om den hade producerats i Sverige. Dokumentet
skall också innehålla krav om till exempel Rättvis märkning.
Tekniska nämnden har yttrat sig över motionen och där redogjort för hur
upphandlingsprocessen sker i dag, nämligen genom Göteborgs Stads Upphandlings AB.
Sedan år 2006 upphandlar Göteborgs Stads Upphandlings AB livsmedel till Ale
kommun liksom för sju andra GR- kommuner. Tekniska nämnden har gjort
bedömningen att det kan vara lämpligt att ta fram en livsmedelspolicy, men att denna
skall arbetas fram som ett gemensamt GR-initiativ. Tekniska nämnden har i sitt yttrande
föreslagit Kommunfullmäktige att en samordning sker med GR och Göteborgs stad.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-03-18
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Inlägg
Åke Niklasson (c), Rose- Marie Fihn (fp), Willy Kölborg (s), Jan Skog (m), Hasse
Andersson (s), Lars-Ove Hellman (s).
Yrkanden
Åke Niklasson (c) yrkar avslag på Kommunstyrelsens förslag samt bifall till ett
tilläggsförslag som lyder; Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunens
representant i GR att ta initiativ till att ny livsmedelspolicy tas fram.
Boel Holgersson (c), Rose-Marie Fihn (fp), Jan Skog (m), Jessicka Broszniowski (ad)
och Sune Rydén (kd) yrkar avslag på Kommunstyrelsens beslutsförslag samt bifall till
Åke Niklassons (c) tilläggsförslag.
Willy Kölborg (s) yrkar bifall till Kommunstyrelsens beslutsförslag.
Hasse Andersson (s), Jarl Karlsson (s), Peter Rosengren (mp) och Ingmarie
Torstensson (v) yrkar bifall till Kommunstyrelsens beslutsförslag samt bifall till Åke
Niklassons (c) tilläggsyrkande.
Propositionsordning
Ordförande konstaterar att två förslag föreligger och presenterar en
propositionsordning som Kommunfullmäktige godkänner. Ordföranden ställer efter
detta de båda förslagen mot varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutat i
enlighet med Kommunstyrelsens beslutsförslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2008-04-28
KF § 50 (forts.)

Dnr KS0250/06

Därefter ställer ordföranden Åke Niklassons tilläggsyrkande under proposition och
finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
2. Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunens representant i GR att ta initiativ
till att ny livsmedelspolicy tas fram
___
Expedieras till:
Stig Fredriksson, Kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2008-04-28
KF § 51

Dnr KS0204/07

Svar på motion från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet om
kameraövervakning av kommunens anläggningar
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har inkommit med motion om kameraövervakning av kommunens anläggningar. Motionen innebär att man vill att en policy
för kameraövervakning ska tas fram för Ale kommun och att varje nämnd/styrelse ska
besluta om kameraövervakning för sin verksamhet.
Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att nuvarande regler för kameraövervakning är tillräckliga, men att ”beslutsfrågan” kan prövas politiskt. Den politiska
prövningen bör då ske av Kommunstyrelsen som har rollen att styra och bevaka
kommunen som en helhet.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-03-06
Handläggare: Håkan Spång, administrativ chef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige bifaller motionens första att-sats genom att uppdra till
förvaltningen att utarbeta en policy för kameraövervakning som bygger på
principerna i den policy som Göteborgsstad använder.
2. Kommunfullmäktige avslår andra att-satsen.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att fatta beslut i
kameraövervakningsärenden i kommunen samt att bestämmelserna gäller från 200806-01.
Inlägg
Hasse Andersson (s), Rose-Marie Fihn (fp), Ingmarie Torstensson (v), Willy Kölborg (s),
Ingemar Serneby (m) och Sune Rydén (kd).
Yrkanden
Hasse Andersson (s), Rose-Marie Fihn (fp), Ingmarie Torstensson (v), Willy Kölborg (s),
Ingemar Serneby (m) och Sune Rydén (kd) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bifaller motionens första att-sats genom att uppdra till
förvaltningen att utarbeta en policy för kameraövervakning som bygger på
principerna i den policy som Göteborgsstad använder.
2. Kommunfullmäktige avslår andra att-satsen.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att fatta beslut i
kameraövervakningsärenden i kommunen samt att bestämmelserna gäller från 200806-01.
___
Expedieras till:
Håkan Spång, Kommunstyrelsens förvaltning
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

15(25)

Sammanträdesdatum: 2008-04-28
KF § 52

Dnr KS0011/08

Svar på motion från Moderaterna om en översyn av Budgetprocesserna
Moderaterna i Ale har inkommit med en motion om översyn av Budgetprocesserna. I
motionen framställs önskemål om att:
•

•

Kommunfullmäktige tillsätter en arbetsgrupp sammansatt av förtroendevalda
kompletterad med personer med budgetteknisk kompetens. Gruppen skall ha i
uppdrag att ta fram förslag som innebär att fullmäktige kan fatta beslut som leder
till att budgetprocessen för 2009 och framåt inte riskerar att drabbas av exempelvis
sådana problem som uppstått inom Utbildnings- och kulturnämnden.
Gruppen senare får direktiv om fortsatt arbete med att lägga förslag till
komplettering av budgetprocessen med systematiserad verksamhetsuppföljning.
Gruppen bör därför få mandat att verka under resten av innevarande
mandatperiod.

Av Strategisk plan för Ale kommun framgår att Ale skall ”utveckla budgetprocessen och
genomföra tvåårsbudget för budgetåren 2009-2010 i syfte att fokusera på verksamhetens
innehåll och utveckling”. Kommunstyrelsen har fastställd tidplan och process för arbetet
med budget 2009-2010, KS § 25, 2008-02-12, Dnr KS0019/08.
Beslutet förutsätter såväl tjänstemannaberedning som politisk beredning enligt fastställd
tidplan. Kommunstyrelsens förvaltning ser inte att det finns behov av någon ytterligare
gruppering utöver den formella organisation som redan idag finns. Kommunstyrelsen
har tagit beslut om hur uppföljningsprocessen ska ske och även fastställt en
handlingsplan för systematisk verksamhetsutveckling. Förvaltningen anser därmed att
även uppföljningsprocessen har en god struktur.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2008-03-19
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Inlägg
Ingemar Serneby (m), Jarl Karlsson (m) och Eje Engstrand (s).
Yrkanden
Ingemar Serneby (m) yrkar avslag på Kommunstyrelsens beslutsförslag.
Jarl Karlsson (s) yrkar bifall till Kommunstyrelsens beslutsförslag.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger och presenterar en
propositionsordning som Kommunfullmäktige accepterar. Därefter ställer ordföranden
de bägge förslagen mot varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutat i enlighet
med Kommunstyrelsens beslutsförslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2008-04-28

KF § 52 (forts.)

Dnr KS0011/08

BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

16(25)

PROTOKOLL

17(25)

Sammanträdesdatum: 2008-04-28

KF § 53

Dnr KS0064/08

Motioner som inte beretts färdigt
Enligt kommunallagen ska en motion beredas, så att fullmäktige kan fatta beslut med
anledning av motionen inom ett år från det motionen väckts. Kan beredningen av
motionen inte avslutas inom den föreskrivna ettårsfristen ska detta anmälas till
fullmäktige inom samma tid.
I fullmäktiges arbetsordning står det, i enlighet med detta, att kommunstyrelsen två
gånger varje år ska redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen ska ske
till fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat bifogad förteckning över ej slutbehandlade
motioner.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-03-31
Handläggare: Stefan Lydén, förvaltningssekreterare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen av ej slutbehandlade motioner.
Inlägg
Boel Holgersson (c)
Jarl Karlsson (s)
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen av ej slutbehandlade motioner.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

18(25)

Sammanträdesdatum: 2008-04-28

KF § 54
Enkätundersökning - Ungdomsfullmäktige 2007-2008
En enkätundersökning har genomförts i samband med Ungdomsfullmäktiges
vårsammanträde. Ledamöterna har besvarat en rad frågor om hur de tycker att livet som
ledamot i Ungdomfullmäktige varit under perioden 2007-2008.
Resultatet av enkätundersökningen presenteras för Kommunfullmäktige.
Inlägg
Hasse Andersson (s), Rose-Marie Fihn (s) och Inga-Lill Andersson (s).
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen av enkätundersökningen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

19(25)

Sammanträdesdatum: 2008-04-28
KF § 55

Dnr KS0213/07

Svar på motion från Himlaskolan om klotter
I en motion till Ungdomsfullmäktige från Himlaskolan, daterad 2007-10-09, föreslås att
Ale kommun ska ta fram särskilda områden, väggar där det ska vara okej att spraya
graffiti.Grunden till motionen är att motionärerna anser att det klottras mycket i
kommunen och att kostnaden för att ta bort klottret är dyr. Genom att ta fram områden
där det är okej att spraya grafitti så tror man att skadegörelse kommer att minska.
Motionen från Ungdomsfullmäktige har sänts på remiss till Barn- och
ungdomsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden arbetsutskott behandlade motionen
2008-02-27, § 22 och gav Barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utforma en
tjänsteskrivelse enligt förd diskussion. Enligt förvaltningens förslag välkomnar Ale Fritid
de ungdomar som är intresserade av graffitimålning och ser att det är möjligt att skapa
grupper inom exempelvis fritidsgårdarnas verksamhet som kan utveckla motionärernas
tankar. Enligt tjänsteskrivelse från barn- och ungdomsförvaltningen, daterad 2008-0225, förordar barn- och ungdomsnämnden att kommunen ska uppdra till Ale Fritid att
bjuda in intresserade ungdomar för att starta grupper som utvecklar motionärernas idéer.
Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att det inte finns någon saklig grund för att
tillåta klotter på offentliga platser. Samtidigt noterar förvaltningen att det känns angeläget
att föra en konstruktiv dialog med ungdomar om hur problemet med klotter kan
bemötas.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Annicka Sjöberg och Klas Arvidsson
Handläggare: Klas Arvidsson
Barn- och ungdomsnämndens beslut:
1. Barn- och ungdomsnämnden ställer sig bakom förvaltningens svar och förordar att
motionen avslås.
2. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta ha en löpande dialog med eleverna för att
förbättra miljön.
Ungdomsfullmäktiges beslut:
1. Ungdomsfullmäktige noterar ärendet och lämnar inga synpunkter.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
2. Kommunfullmäktige noterar Barn- och ungdomsnämndens vilja att möta
intresserade ungdomar för att diskutera idéerna som framförs i motionen.
Inlägg
Jan Skog (m) och Boel Holgersson (c).
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
2. Kommunfullmäktige noterar Barn- och ungdomsnämndens vilja att möta
intresserade ungdomar för att diskutera idéerna som framförs i motionen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2008-04-28

KF § 55 (forts.)

Dnr KS0213/0

___
Expedieras till:
Barn- och ungdomsnämnden
Klas Arvidsson, barn- och ungdomsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20(25)

PROTOKOLL

21(25)

Sammanträdesdatum: 2008-04-28

KF § 56

Dnr KS0214/07

Svar på motion från Himlaskolan om cafeterian
I en motion till Ungdomsfullmäktige från Himlaskolan, daterad 2007-10-09, föreslås att
eleverna får möjlighet att köpa möbler m.m. till cafeterian och att de får tillgång till
soffrummet under dagtid.
Motionen har sänts på remiss till Barn- och ungdomsnämnden. Nämnden behandlade
motionen 2008-02-06, § 4.
Barn- och ungdomsnämnden förordar att motionen avslås. Nämnden har också givit
barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att fortsätta ha en löpande dialog med
eleverna vad gäller miljöförbättrade åtgärder.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Annika Sjöberg och Camilla Kauffeldt
Handläggare: Camilla Kauffeldt
Barn- och ungdomsnämndens beslut:
1. Barn- och ungdomsnämnden förordar att motionen avslås.
Ungdomsfullmäktiges beslut:
1. Ungdomsfullmäktige noterar ärendet.
2. Ungdomsfullmäktige noterar samtidigt att ärendet löst sig med tiden.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt barn- och ungdomsförvaltningen att fortsätta ha en
löpande dialog med eleverna för att förbättra miljön.
Inlägg
Boel Holgersson (c)
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
2. kommunfullmäktige uppdrar åt barn- och ungdomsförvaltningen att fortsätta ha en
löpande dialog med eleverna för att förbättra miljön.
___
Expedieras till:
Barn- och ungdomsnämnden
Camilla Kauffeldt, Barn- och ungdomsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

22(25)

Sammanträdesdatum: 2008-04-28

KF § 57

Dnr KS0220/07

Svar på motion från Bohusskolan om gång- och cykelväg till Mettjärn
I en motion till Ungdomsfullmäktige från Bohusskolan föreslås att vägen till Mettjärn
från Jennylund förbättras samt att en vägbelysning sätts upp.
Motionen har sänts på remiss till tekniska nämnden. Nämnden behandlade motionen
2008-03-28, § 13.
Tekniska nämnden förordar att motionen avslås och uttrycker att Mettjärn inte är en
kommunal badplats. Vad gäller vägen fram till Mettjärn är denna inte allmän, vilket
innebär att det inte är ett kommunalt ansvar att underhålla den.
Vad gäller standarden på vägen bekräftar Tekniska nämnden att den är låg, men
eftersom vägen inte är allmän finns inga kommunala medel för att underhålla och
upprusta den.
Tekniska nämndens beslut:
1. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen.
Ungdomsfullmäktiges beslut:
1. Ungdomsfullmäktige noterar ärendet och lämnar inga synpunkter.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Inlägg
Willy Kölborg (s) och Stina-Kajsa Melin (s).
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
___
Expedieras till:
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

23(25)

Sammanträdesdatum: 2008-04-28
KF § 58

Dnr KS0224/07

Svar på motion från Kyrkbyskolan om renovering av skolan
I en motion till Ungdomsfullmäktige från Kyrkbyskolan, daterad 2007-10-15, föreslås
en upprustning av Kyrkbyskolan bli genomförd. Såväl inomhus som utomhusmiljö
föreslås bli upprustad för att generera ett bättre arbetsklimat.
Motionen har sänts på remiss till Barn- och ungdomsnämnden som behandlade
motionen 2008-02-06, § 3.
Barn- och ungdomsnämnden meddelar i sitt beslutsförslag till Kommunfullmäktige att
nämnden avvaktar vad gäller beslut kring lokaler i Nödinge. Nämnden har för avsikt att
återkomma i frågan när ytterligare information finns. Nämnden ger samtidigt barn- och
ungdomsförvaltningen i uppdrag att föra dialog med elevrådet på Kyrkbyskolan för att
se om det är möjligt att vidta åtgärder som är miljöförbättrande, utan att detta är
kostnadskrävande.
Kommunstyrelsens förvaltning tolkar barn- och ungdomsnämndens svar på remissen
som att nämnden förordar att motionen ska avslås. Utöver detta har kommunstyrelsens
förvaltning inget att tillägga utöver det som framförts i barn- och utbildningsnämndens
yttrande.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Annicka Sjöberg och Birgitta Runge
Handläggare: Birgitta Runge
Barn- och ungdomsnämndens beslut:
1. Barn- och ungdomsnämnden avvaktar vidare beslut kring lokaler i Nödinge och
återkommer i frågan när mer information finns.
2. Förvaltningen får i uppdrag att föra dialog med elevrådet på Kyrkbyskolan om det
är möjligt att vidta miljöförbättrande åtgärder som inte är kostnadskrävande.
Ungdomsfullmäktiges beslut:
1. Ungdomsfullmäktige står bakom motionen och bifaller i enlighet med detta
motionen.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
3. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Inlägg
Eje Engstrand (s) och Hasse Andersson (s).
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
___
Expedieras till:
Barn- och ungdomsnämnden
Birgitta Runge, Barn- ungdomsförvaltningen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

24(25)

Sammanträdesdatum: 2008-04-28

KF § 59

Dnr KS0081/08

Motion från Allians för Ale om att fritidsgårdarna ska hållas öppna fem kvällar i
veckan
En motion, daterad 2008-04-15, har inkommit från Lars-Erik Carlbom (fp), Kajsa
Nilsson (m), Sune Rydén (kd) och Roland Wall (c).
Motionärerna föreslår att Kommunfullmäktige ska besluta att fritidsgårdarna i Ale ska
hållas öppet fem kvällar i veckan.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till Kommunstyrelsen för beredning.
___
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Håkan Spång, Kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

25(25)

Sammanträdesdatum: 2008-04-28

KF § 60

Dnr KS0080/08

Motion från Centerpartiet om medborgarinflytande
En motion om medborgarinflytande, daterad 2008-04-15, har inkommit från Boel
Holgersson (c).
Motionären föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att införa allmänhetens frågestund
i fullmäktige, att personer som är folkbokförda får rätt att väcka ärenden genom
medborgarförslag samt att den person som väckt ett ärende genom medborgarförslag
också har rätt att yttra sig när medborgarförslaget diskuteras/behandlas i fullmäktige.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till Kommunstyrelsen för beredning.
___
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Håkan Spång, Kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

