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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-05-27

Plats och tid
Närvarande ledamöter

A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:00-21:50. Ajourneringar kl 19:3020:00 och kl 20:06-20:15.
Klas Nordh (FP), ordförande
Isabell Korn (M)
Mikael Berglund (M)
Kajsa Nilsson (M)
Inge Nilsson (M)
Ewa Johansson (M)
Jan Skog (M)
Fredrik Johansson (M)
Dan Björk (M)
Åke Johansson (M)
Boel Holgersson (C)
Anitha Kristiansson (C)
Rose-Marie Fihn (FP)
Lars-Erik Carlbom (FP)
Sune Rydén (KD)
Chatarina Engström (KD) §§ 104-123
Jarl Karlsson (S)
Eva Eriksson (S)
Jean Altun (S)
Paula Örn (S)
Kerstin Stål (S) §§ 102-119
Monica Samuelsson (S)
Dennis Ljunggren (S)
Natalya Raad (S)
Hasse Andersson (S)
Elisabeth Bredesen (S)
Toni Andersson (S) §§ 102-113 Ingmarie Torstensson (V) §§ 111-118
Catharina Eliasson (S)
Tommy Gustafsson (V)
Peter Ohlsson (S)
Minna Jernström (MP)
Johnny Sundling (V)
Ingela Nordhall (AD)
Peter Rosengren (MP) §§ 115-123 Helene Ahlberg (AD)
Jan A. Pressfeldt (AD) §§ 102-115 Sven Rydén (AD)
Ulf-Göran Solving (AD)
Johan Fjellheim (SD)
Rune Karlsson (SD)
Lennie Kjellman (SD)

Tjänstgörande ersättare

Daniel Mörner (M)
Tony Karlsson (KD) §§ 102-103
Stina-Kajsa Melin (S)
Mahlin Pettersson (S)
Mohammed Bitar (S) §§ 120-123
Börje Ohlsson (AD)

Ida Löfgren (M)
Klas Karlsson (S)
Tyrone Hansson (S)
Rikard Paulin (S) §§ 114-123
Sara Svensson (MP) §§ 102-114
Irma Solving (AD) §§ 116-123

Ersättare och övriga
deltagare

Lennarth Nilsson (M)
Åke Niklasson (C)
Joanna Wolodarska Nord (FP)
Kerstin Grund (S)
Eje Engstrand (S)
Maria Ohlsson (AD)
Robert Jansson (SD)

Erik Karlsson (M)
Elena Fridfelt (C)
Tony Karlsson (KD) §§ 104-123
Rikard Paulin (S) §§ 102-113
Mohammed Bitar (S) §§ 102-119
Sara Svensson (MP) §§ 115-123
Irma Solving (AD) §§ 102-115

Utses att justera

Björn Järbur, tf. kommunchef
Cecilia Stedt, sekreterare
Ingela Nordhall och Johnny Sundling

Justeringens plats och tid Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7, Nödinge 2013-06-07 kl 09:00.
Paragrafer

103-123

Underskrifter
Cecilia Stedt, Sekreterare

Klas Nordh, Ordförande

Ingela Nordhall, Justerare

Johnny Sundling, Justerare
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2013-05-27

Datum för anslags uppsättande

2013-06-10

Datum för anslags nedtagande

2013-07-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7
Nödinge

Underskrift
Cecilia Stedt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KF § 103

Tillägg till dagordningen
Ordförande Klas Nordh (FP) gör två tillägg till dagordningen.
Under denna punkt får kommunfullmäktige en presentation av Björn Järbur som nyligen blev
tillförordnad kommunchef i Ale kommun.
Vidare uppvaktas kommunfullmäktiges ersättare Joanna Wolodarska Nord (FP) med
anledning av att hon nyligen fyllt 50 år.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS0031/13
KF § 104

Allmänhetens frågestund 2013
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 allmänhetens ska gälla de ärendepunkter som fullmäktige ska diskutera under
sina respektive sammanträden.
Vid dagens möte redogör Per Karlsson för bakgrunden till hans och Gunilla Wallengrens
medborgarförslag angående utveckling av Jennylunds idrottsområde.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS0032/13
KF § 105

Information från revisionen 2013
Kommunfullmäktige har inrättat en stående punkt där kommunrevisionen ges möjlighet till att
informera kommunfullmäktige.
Vid dagens möte redogör kommunrevisionens ordförande Irene Hellekant (S) för två
revisionsrapporter som kommer att färdigställas inom kort. Den ena rör
ärendehanteringsprocessen i kommunen och den andra individ- och familjeomsorgens
verksamhet.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS0003/13
KF § 106

Val av ordförande i presidiet för
ortsutvecklingsmöten i Alafors
Kommunfullmäktige har vid sina två senaste möten beslutat bordlägga ärendet angående val
av ny ordförande i presidiet för ortsutvecklingsmöten i Alafors.
Vid dagens möte föreslår valberedningen att Erik Karlsson (M) väljs till ny ordförande i
presidiet för ortsutvecklingsmöten i Alafors.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att välja Erik Karlsson (M) till ny ordförande i presidiet
för ortsutvecklingsmöten i Alafors.
___
Beslutsexpediering
Erik Karlsson
Thor Eliasson
Åke Niklasson
Personal
Kommunsekreterare
Utvecklings- och förvaltningssekreterare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS0077/13
KF § 107

Återrapportering av motioner som ej beretts färdigt
2013
Enligt kommunallagens regler ska en motion beredas så att kommunfullmäktige kan fatta
beslut med anledning av motionen inom ett år från det att motionen väckts. Kan beredningen
av motionen inte avslutas inom den föreskrivna ettårsfristen ska detta anmälas till fullmäktige
inom samma tid.
Av kommunfullmäktiges arbetsordning, § 32, framgår att kommunstyrelsen två gånger varje år
ska redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen ska ske till fullmäktiges
sammanträden i april och oktober.
Sektor kommunstyrelsen har upprättat bifogad förteckning över ej slutbehandlade motioner.
Idag finns det 5 stycken motioner som är över ett år gamla och som ej slutbehandlats av
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-04.
Bilaga över motioner som ej beretts färdigt.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på sektor kommunstyrelsens beslutsförslag och finner
kommunstyrelsen bifaller det samma.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet i samband med föregående möte och beslutade då
att bordlägga det till nästkommande möte med anledning av att alla handlingar i ärendet ej
hade distribuerats ut.
Yrkande
Vid dagens möte yrkar Paula Örn (S) att motion om att göra Ale kommun till en Fairtrade City
(dnr KS0127/09) ska behandlas av kommunfullmäktige senast i september månad 2013.
Mikael Berglund (M) tillstyrker yrkandet.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Paula Örns (S) tilläggsyrkande och finner
kommunfullmäktige beslutar det samma.
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner
kommunfullmäktige beslutar det samma.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att motion om att göra Ale kommun till en Fairtrade
City (dnr KS0127/09) ska behandlas av kommunfullmäktige senast i september månad
2013.
2. Kom munfullmäktige beslutar att notera informationen.
___
Beslutsexpediering
Kommunjurist
Utvecklings- och förvaltningssekreterare
Administrativ chef sektor kommunstyrelsen
Översiktsplanerare
Personalchef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS0003/13
KF § 108

Avsägelse från förtroendeuppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige
Camilla Karlsson (V) har inkommit med en begäran om att få bli entledigande från
förtroendeuppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Valberedningen föreslår att Camilla Karlsson (V) entledigas från sitt förtroendeuppdrag samt
att länsstyrelsen ska tillskrivas angående ny sammanräkning.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Camilla Karlsson (V) från sitt
förtroendeuppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige beslutar att länsstyrelsen ska tillskrivas angående en ny
sammanräkning.
___
Beslutsexpediering
Camilla Karlsson
Personal
Kommunsekreterare
Länsstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS0061/13
KF § 109

Begäran om tilläggsanslag för inköp av servicebil
till renhållningsenheten
Renhållningsenheten har ett anslag för 2013 på 1 600 tkr som avser inköp av ny
renhållningsbil. Utöver detta förs 488 tkr av 2012 års anslag, avseende ny servicebil, över till
2013. Dessa medel räcker inte till för inköp av en servicebil som fyller dagens krav.
Renhållningsenheten begär därför ett tilläggsanslag på 200 tkr.
Den årliga kapitalkostnaden för den nya servicebilen är 150 tkr per år. Denna finansieras delvis
med att enhetens kapitalkostnader (68 tkr/år) för dess andra servicebil upphör då den är helt
avskriven.
Sektor kommunstyrelsen anser att kommunfullmäktige bör bevilja renhållningsenheten ett
tilläggsanslag på 200 tkr för inköp av servicebil.
Beslutsunderlag






Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-30, KSau § 52.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-03-13.
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2013-02-21, SBN § 19.
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad 2013-02-01.

Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag med ändringen att:
Kommunfullmäktige beviljar renhållningsenheten ett tilläggsanslag på 200 000
kronor för inköp av ny servicebil.
ersätts med:
Kommunfullmäktige beviljar renhållningsenheten ett utökat investeringsanslag
på 200 000 kronor för inköp av ny servicebil.
Paula Örn (S) tillstyrker Mikael Berglunds yrkande.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels arbetsutskottets beslutsförslag och dels på sitt eget
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med sitt eget yrkande.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1.

Kommunfullmäktige beviljar renhållningsenheten ett utökat investeringsanslag på
200 000 kronor för inköp av ny servicebil.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar renhållningsenheten ett utökat investeringsanslag på
200 000 kronor för inköp av ny servicebil.
___
Beslutsexpediering
Samhällsbyggnadsnämnden
Sektorchef, sektor samhällsbyggnad
Renhållningschef, sektor samhällsbyggnad

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS0042/13
KF § 110

Årsredovisning 2012 Samordningsförbundet Ale,
Kungälv, Stenungsund och Tjörn
Den 1 oktober 2005 bildades ett Samordningsförbund mellan Arbetsförmedling,
Försäkringskassa, Kungälvs kommun och Västra Götalandsregionen i enlighet med lagen
2003:1 210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Den 1 april 2008
utvidgades Samordningsförbundet till att omfatta fyra kommuner Ale, Kungälv, Stenungsund
och Tjörn.
Samordningsförbundets parter har lämnat bidrag till årets verksamhet med 1 585 tkr vardera,
totalt 6 340 tkr. Budget för verksamheter, aktiviteter och projekt fastställdes till 6 940 tkr.
Totalt har 7 745 tkr utnyttjats vilket innebär ett budgetunderskott på 805 tkr inklusive
räntenetto på 35 tkr, men ett negativt resultat för året på 1 405 tkr. Det egna kapitalet uppgick
per 31 december 2012 till 1 043 tkr.
Sektor kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner samordningsförbundets
förslag till årsredovisning och bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.
Beslutsunderlag





Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-30, KSau § 53.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-04-02.
Årsredovisning för samordningsförbundet.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1.

Kommunfullmäktig godkänner samordningsförbundets förslag till årsredovisning och
beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Under kommunfullmäktiges sammanträde redogör samordningsförbundets vice
ordförande Boel Holgersson (C) för att det resultat som tjänsteskrivelsen redovisar, är
felaktigt. Korrekt resultat är -170 tkr för verksamhetsåret 2012.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på om kommunfullmäktige kan notera justeringen av resultatet
för verksamhetsåret 2012 och finner att kommunfullmäktige bifaller det samma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att
kommunfullmäktige bifaller det samma.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att notera att samordningsförbundets resultat för
verksamhetsåret 2012 är -170 tkr.
2. Kommunfullmäktige godkänner samordningsförbundets förslag till årsredovisning och
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.
___
Beslutsexpediering
Sektorchef sektor arbete, trygghet och omsorg

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS0087/13
KF § 111

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol
3:72 - beslut om godkännande
Planens syfte är att befintliga bostadshus fastställs för bostadsändamål med möjlighet till
utökad byggrätt samt att en skyddszon säkerställs mellan verksamhetsområdet och
bostadsbebyggelsen. Samtidigt ska verksamhetsområdet regleras så att det inte tillåts
verksamhet som är störande för omgivningen samt att även kontor tillåts. Detaljplanen ska
även säkerställa infart till bostäderna.
Detaljplanen var föremål för utställning mellan 9 januari till 5 februari, 2013. 10 yttranden har
inkommit varav 5 med synpunkter.
Följande ändringar och kompletteringar har gjorts i planförslaget efter utställningen:



Grundkartan och teckenförklaringen uppdateras.
Byggnadshöjden ändras från 4,5 meter till 4,7 meter och det förtydligas att vind får
inredas samt att för befintlig bebyggelse (när planen vinner laga kraft), som har högre
byggnadshöjd än 4,7, gäller den byggnadshöjd som givet bygglov anger.

I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts.
Följande synpunkter har ej tillgodosetts:




Bohus Räddningstjänstförbund har ej blivit tillgodosedd för sina synpunkter.
Räddningstjänsten anser det olämpligt att medge ny byggrätt för bostäder inom
planområdet. De förordar även en anpassning av gatunätet så transporter till
bostadsområdet är skild från transporter av farligt gods till industriområde.
Boende Egnahemsvägen 4, har ej blivit tillgodosedd för sin synpunkt av sitt förslag om
en sänkning av byggnadshöjden inom verksamhetsområdet.

I arbetet med detaljplanen har avvägning gjorts kring tillfart till området. Säkerheten för barn
och ungdomar på deras skolväg längs Egnahemsvägen bedöms väga tyngre än olycksrisken vid
blandtrafik på Industrivägen. Detaljplanen säkerställer därför Industrivägen som fortsatt
tillfartsväg till planområdet. Byggnadshöjden för verksamhetsområdet är bibehållen från
gällande plan och ändras inte då det skulle kunna inskränka på verksamhetsutövandet. I
jämförelse med gällande plan förbättras situationen för de boende i området då avståndet
mellan byggrätterna för bostadshusen och småindustrin har utökats samt att industribullret
begränsas genom planbestämmelse.
Beslutsunderlag





Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-30, KSau § 54.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-04-11.
Plankarta.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Plankarta i färg.
Planbeskrivning.
Genomförandebeskrivning.
Behovsbedömning.
Samrådsredogörelse.
Utställningsutlåtande.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1.

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen i enlighet med 5 kap § 29 PBL
(1987:10).

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar det samma.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen i enlighet med 5 kap § 29 PBL
(1987:10).
___
Beslutsexpediering
Planassistent

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS0166/11
KF § 112

Ändring av bolagsordning och ägardirektiv för
Soltak AB samt godkännande av aktieägaravtal
Ale Kommun godkände den 27 augusti 2012, § 108, bolagsordning och ägardirektiv för Soltak
AB, ett bolag som ska utföra stöd- och servicetjänster åt sina ägarkommuner Stenungsund,
Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale och Kungälv.
Under hösten 2012 anmälde Öckerö kommun ett intresse av att vara med i Soltaks samverkan.
Den politiska styrgruppen för Soltak såg positivt på den frågan. Det innebär att samtliga sju
kommunfullmäktige måste behandla de reviderade dokumenten ”bolagsordning” och
”ägardirektiv”. Förslag till aktieägaravtal, som också är ett nödvändigt dokument för bildandet
av bolaget, har nu upprättats och måste behandlas.
Beslutsunderlag







Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-30, KSau § 55.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-03-21.
Förslag till bolagsordning, bilaga 1.
Förslag till ägardirektiv, bilaga 2.
Förslag till aktieägaravtal, bilaga 3.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1.
2.
3.
4.
5.

Kommunfullmäktige godkänner föreslagen bolagsordning för Soltak AB (bilaga 1).
Kommunfullmäktige antar föreslaget ägardirektiv för Soltak AB (bilaga 2).
Kommunfullmäktige uppdrar åt ombudet att på bolagsstämma för Soltak AB rösta för
att beslut fattas i enlighet med punkterna 1-2 ovan.
Kommunfullmäktige godkänner förslag till aktieägaravtal med övriga delägarkommuner
(bilaga 3).
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande och kommunchef eller deras
respektive ställföreträdare att för kommunens räkning underteckna aktieägaravtalet .

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

19(47)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-05-27

Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner föreslagen bolagsordning för Soltak AB (bilaga 1).
2. Kommunfullmäktige antar föreslaget ägardirektiv för Soltak AB (bilaga 2).
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt ombudet att på bolagsstämma för Soltak AB rösta för
att beslut fattas i enlighet med punkterna 1-2 ovan.
4. Kommunfullmäktige godkänner förslag till aktieägaravtal med övriga
delägarkommuner (bilaga 3).
5. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen ordförande och kommunchef eller deras
respektive ställföreträdare att för kommunens räkning underteckna aktieägaravtalet.
___
Beslutsexpediering
Övrigt delägande kommuner
Klas Nordh
Inga-Lill Andersson
Ingela Nordhall

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

20(47)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-05-27

KS0249/12
KF § 113

Överenskommelse om mottagande av asylsökande
barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k.
ensamkommande barn
Ale kommun har sedan flera år haft en överenskommelse med staten, genom Migrationsverket
som i avtalsförhandlingarna är företrädd av Länsstyrelsen i Västra Götaland, om mottagande
av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn. Det
senaste avtalet, som omfattade att ta emot fem barn under ett års tid, löpte ut i februari 2013.
Kommunstyrelsen gav i april 2011 omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att
utreda möjligheterna till ett utökat mottagande av ensamkommande barn. Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden föreslår i yttrande i december 2012 att kommunen – i stället för att
som tidigare köpa in en boendeplats för varje barn – i egen regi ska driva ett boende för
mottagande av ensamkommande barn. Någon anledning att ifrågasätta nämndens bedömning
att ett ökat mottagande kan ske genom att driva ett boende har inte framkommit.
Nu aktuella förslag innebär att Ale kommun tecknar avtal med Migrationsverket dels på
samma sätt som tidigare under en omställningsperiod under 2013, dels på sätt som omfattar
åtta boendeplatser från det att ett boende är klart att flytta in i, vilket planeras till den 1
februari 2014. Som framgår av förslagen till avtal har kommunen enligt författning rätt till viss
ersättning av staten för kostnader som uppstår när kommunen tar emot ett ensamkommande
barn. Enligt den ekonomiska kalkyl som finns redovisad i nämndens beslutsunderlag kommer
en framtida mottagandeverksamhet i form av ett boende att omsätta ca 6 miljoner kronor per
år, vilket i sin helhet beräknas finansieras av statliga ersättningar.
Det finns under överskådlig tid ett nationellt behov av kommuner som har förmåga att ta
emot ensamkommande barn. Avtalet om platser föreslås därför löpa tills vidare.
Beslutsunderlag











Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-30, KSau § 56.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen, 2013-04-22.
Beslut från Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-12-13, § 167.
Tjänsteutlåtande daterat 2012-11-21, dnr OAN 000103/12.
Utdrag ur SOU 2011:64 sid. 65f Sammanfattning.
Förslag till övergripande överenskommelse.
Förslag till avtal för 2013.
Förslag till avtal avseende platser.
Exempel på tillfälligt avtal.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

21(47)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-05-27

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1.

2.
3.
4.

Kommunfullmäktige beslutar att Ale kommuns verksamhet för mottagande av
ensamkommande barn ska omfatta ett för detta särskilt boende och bekräftar att driften
av boendet ingår i Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag att utföra, tilldela
eller upphandla.
Kommunfullmäktige godkänner förslag till avtal med Migrationsverket för 2013.
Kommunfullmäktige godkänner förslag till avtal med Migrationsverket tills vidare,
omfattande övergripande överenskommelse och överenskommelse om platser för
boende (3 platser för asylsökande barn).
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare att för
kommunens räkning underteckna avtal enligt punkt 2 och 3, att kontrasigneras av
kommunchefen eller dennes ersättare.

Yrkande

Under kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Paula Örn (S), Mikael Berglund (M), Ingmarie
Torstensson (V), Rose-Marie Fihn (FP), Jean Altun (S), Boel Holgersson (C), Minna Jernström
(C) och Sune Rydén (KD) bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Rune Karlsson (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och Rune Karlssons (SD)
avslagsyrkande. Ordförande finner kommunfullmäktige besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Omröstningsresultat

Votering begärs. Följande voteringsordning godkänns:
Ja –röst för bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Nej –röst för avslag till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Kommunfullmäktige beslutar med 45 ja – röster mot 3 nej – röster att bifalla
kommunstyrelsens beslutsförslag.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att Ale kommuns verksamhet för mottagande av
ensamkommande barn ska omfatta ett för detta särskilt boende och bekräftar att
driften av boendet ingår i Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag att utföra,
tilldela eller upphandla.
2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till avtal med Migrationsverket för 2013.
3. Kommunfullmäktige godkänner förslag till avtal med migrationsverket tills vidare,
omfattande övergripande överenskommelse och överenskommelse om platser för
boende (3 platser för asylsökande barn).
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

22(47)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-05-27

4. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare att för
kommunens räkning underteckna avtal enligt punkt 2 och 3, att kontrasigneras av
kommunchefen eller dennes ersättare.
Deltagande i beslut

Jan A Pressfeldt (AD) deltar ej i beslutet.
Reservation

Rune Karlsson (SD), Lennie Kjellman (SD) och Johan Fjellheim (SD) reserverar sig mot
beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar efter att beslut har fattats i ärendet att ajournera sig kl 19.3920.00.
___
Beslutsexpediering
Migrationsverket
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Utbildningsnämnden
Överförmyndarnämnden
Sektorchef sektor arbete, trygghet och omsorg
Verksamhetschef individ- och familjeomsorgen
Enhetschef individ- och familjeomsorgen
Lokalplaneringsgruppen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

23(47)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-05-27

Omröstningslista § 113
Ja
Ida Löfgren (M)

X

Mikael Berglund (M)

X

Isabell Korn (M)

X

Inge Nilsson (M)

X

Kajsa Nilsson (M)

X

Jan Skog (M)

X

Ewa Johansson (M)

X

Daniel Mörner(M)

X

Fredrik Johansson(M)

X

Dan Björk (M)

X

Åke Johansson

X

Boel Holgersson (C)

X

Anitha Kristiansson(C)

X

Rose-Marie Fihn (FP)

X

Lars-Erik Carlbom (FP)

X

Sune Rydén(KD)

X

Chatarina Engström (KD)

X

Jarl Karlsson (S)

X

Eva Eriksson (S)

X

Klas Karlsson (S)

X

Paula Örn (S)

X

Jean Altun (S)

X

Kerstin Stål (S)

X

Dennis Ljunggren (S)

X

Stina-Kajsa Melin (S)

X

Tyrone Hansson (S)

X

Justerandes sign.

Nej

Utdragsbestyrkande

Avstår

PROTOKOLL

24(47)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-05-27

Ja
Monica Samuelsson (S)

X

Hasse Andersson (S)

X

Natalya Raad (S)

X

Toni Andersson(S)

X

Mahlin Pettersson (S)

X

Chatarina Eliasson (S)

X

Elisabeth Bredesen (S)

X

Peter Ohlsson (S)

X

Johnny Sundling (V)

X

Ingmarie Torstensson (V)

X

Tommy Gustafsson (V)

X

Sara Svensson (MP)

X

Minna Jernström (MP)

X

Nej

Jan A Pressfeldt (AD)

X

Ingela Nordhall (AD)

X

Ulf-Göran Solving (AD)

X

Heléne Ahlberg (AD)

X

Börje Olsson (AD)

X

Sven Rydén (AD)

X

Rune Carlsson (SD)

X

Johan Fjellheim (SD)

X

Lennie Kjellman

X

Klas Nordh (FP)

X

Summa

45

Justerandes sign.

Avstår

3

Utdragsbestyrkande

1

PROTOKOLL

25(47)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-05-27

KS0033/13
KF § 114

Ansökan om investeringsbidrag för ridleder 2013
Kommunstyrelsen har i investeringsplan 2011 och 2012 avsatt totalt 3 000 Tkr för utbyggnad
av nya ridvägar i Ale kommun. Sektor samhällsbyggnad har som utförare av investeringen
genomfört utbyggnad av nya ridvägar från Bohus i söder till Alvhem i norr.
Utbyggnaden av nya ridvägar har skett etappvis och är idag inte helt sammanbindande. För att
få en helt sammanhängande ridväg på sträckan behövs ytterligare investeringsmedel.
Föreningen ”Säkra ridvägar i Ale” har därför ansökt om ytterligare 1 500 tkr för att fortsätta
utbyggnaden 2013.
Utbyggnaden enligt nuvarande planer genererar en kapitalkostnad på cirka 525 tkr/år om man
förutsätter en livslängd på 10 år samt en underhållskostnad på cirka 25 tkr förutsatt att röjning
sker av kommunens skogslag och att övrigt arbete sker ideellt.
Kultur och fritidsnämnden får därmed en ökad kostnad på cirka 550 tkr/år.
Sektor kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar ett investeringsanslag på
1 500 tkr 2013 för fortsatt byggande av ridvägar.
Beslutsunderlag





Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-30, KSau § 75.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-04-23.
Ansökan om investeringsbidrag för ridleder 2013.

Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag med ändringen att:
Kommunfullmäktige beviljar kultur och fritidsnämnden ett investeringsanslag
på 1 500 tkr för fortsatt utbyggnad av ridvägar år 2013.
ersätts med:
Kommunfullmäktige beviljar samhällsbyggnadsnämnden ett investeringsanslag
på 1 500 tkr för fortsatt utbyggnad av ridvägar år 2013.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels arbetsutskottets beslutsförslag och dels på sitt eget
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med sitt eget yrkande.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

26(47)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-05-27

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1.

Kommunfullmäktige beviljar samhällsbyggnadsnämnden ett investeringsanslag på 1 500
tkr för fortsatt utbyggnad av ridvägar år 2013.

Deltagande i beslut

Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Klas Karlsson (S), Hasse Andersson (S), Ingmarie
Torstensson (V) och Peter Rosengren (MP) meddelar att de avvaktar ställningstagande tills
ärendet behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde.
Yrkande

Paula Örn (S) yrkar under kommunfullmäktiges sammanträde på återremiss av ärendet med
motiveringen att huvudmannaskap, framtida skötsel och juridiska förhållanden bör utredas.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och Paula Örns (S)
yrkande på återremiss. Ordförande finner kommunfullmäktige besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att ajournera sig kl. 20.06–20.10.

Beslut
1. Kommunfullmäktige bevilja samhällsbyggnadsnämnden ett investeringsanslag på 1 500
tkr för fortsatt utbyggnad av ridvägar år 2013.
Reservation

Jarl Karlsson (S), Eva Eriksson (S), Klas Karlsson (S), Paula Örn (S), Jean Altun (S), Kerstin
Stål (S), Dennis Ljunggren (S), Stina-Kajsa Melin (S), Tyrone Hansson (S), Monica Samuelsson
(S), Hasse Andersson (S) Natalya Raad (S), Rikard Paulin (S), Mahlin Pettersson (S), Catharina
Eliasson (S), Elisabeth Bredesen (S), Peter Ohlsson (S), Johnny Sundling (V), Ingmarie
Torstensson (V), Tommy Gustafsson (V), Sara Svensson (MP) och Minna Jernström (MP)
reserverar sig mot beslutet.
___
Beslutsexpediering
Verksamhetschef kultur och fritid
Enhetschef Ale fritid
Infrastrukturchef sektor samhällsbyggnad

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

27(47)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-05-27

KS0119/11
KF § 115

Svar på medborgarförslag från Per Carlsson och
Gunilla Wallengren om utveckling av Jennylunds
idrottsområde
Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-26, § 172, att återremittera ärendet med motiveringen
att ärendet ska kompletteras med en uppskattad kostnad för att göra en utredning angående en
friidrottsanläggning i Jennylunds idrottsområde.
Ärendet har beretts av sektor utbildning kultur och fritid tillsammans med sektor
samhällsbyggnad som redovisar en utredningskostnaden för en förstudie med följande
omfattning:




Förstudie med samordning av klubbar och kommunens mål med idrottsplatsen
Ritning med förstudiens resultat
Kalkyl

Beräknad utredningskostnad 55 000 kr.
Beslutsunderlag








Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-30, KSau § 57.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-03-12.
Utredningsunderlag.
Beslut från kommunfullmäktige, 2012-11-26.
Medborgarförslaget, daterat 2011-05-16.
Beslut från Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-03.

Yrkanden

Paula Örn (S) yrkar att kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
Mikael Berglund (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets beslutsförslag och dels på Paula Örns
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets
beslutsförslag.
Omröstning begärs.
Ordförande framställer följande omröstningsproposition, vilken godkänns av
kommunstyrelsen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

28(47)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-05-27

Ja-röst för bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.
Nej-röst för bifall till Paula Örns yrkande.
Omröstningsresultat

Med 7 ja-röster för bifall till arbetsutskottets beslutsförslag mot 6 nej-röster för bifall till Paula
Örns yrkande beslutar kommunstyrelsen att bifalla arbetsutskottets beslutsförslag.
Ledamot/tjänstgörande
ersättare

Ja

Mikael Berglund (M)

X

Dan Björk (M)

X

Kajsa Nilsson (M)

X

Ingela Nordhall (AD)

X

Rose-Marie Fihn (FP)

X

Sune Rydén (KD)

X

Åke Niklasson (C)

X

Nej

Paula Örn (S)

X

Rolf Gustavsson (S)

X

Klas Karlsson (S)

X

Hasse Andersson (S)

X

Ing-Marie Torstensson (V)

X

Peter Rosengren (MP)

X

Summa

7

Avstår

6

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1.

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

29(47)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-05-27

Reservation

Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Klas Karlsson (S), Hasse Andersson (S), Ingmarie
Torstensson (V) och Peter Rosengren (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till
förmån för Paula Örns yrkande.
Yrkande

Under kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Rose-Marie Fihn (FP), Ingmarie Torstensson
(V), Sune Rydén (KF), Paula Örn (S), Mikael Berglund (M), Monica Samuelsson (S), Jarl
Karlsson (S) och Peter Rosengren (MP) bifall till medborgarförslaget.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och Rose-Marie Fihns
(FP) yrkande på bifall av medborgarförslaget. Ordförande finner kommunfullmäktige besluta i
enlighet med Rose-Marie Fihns (FP) yrkande.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att utreda om att anlägga en fullvärdig friidrottsarena
med belysning i Jennylund som endast ska användas för friidrott.
2. Kommunfullmäktige beslutar om att utreda om att anlägga en konstgräsplan med
belysning på den nuvarande grusplanen i Jennylund.
3. Kommunfullmäktige beslutar att utreda en upprustning av befintligt elljusspår på 2,5
km för att skapa bättre belysning, breddning av spåret och jämnare underlag.
4. Kommunfullmäktige beslutar att utreda en utbyggnad av motionsspår kring Mettjärn,
samt belysa detta motionsspår.
5. Kommunfullmäktige beslutar att tillsätta en grupp ”Idrottscenter Jennylund” som får i
uppdrag att ta fram det bästa ur en idrottslig, hälsomässig och ekonomisk synvinkel.
Denna grupp bör innehålla representant från berörda föreningar, organisationer,
kommun och experter.
___
Beslutsexpediering
Per Carlsson
Gunilla Wallengren
Administrativ chef, sektor kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

30(47)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-05-27

KS0009/12
KF § 116

Svar på motion från Johnny Sundling (V), Ingmarie
Torstensson (V) och Göran Karlsson (V) angående
lagen om offentlig valfrihet
Vänsterpartiet har begärt att om Ale ska införa LOV ska beslutet tas i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade i november 2010 om budget för kommande år och antog
samtidigt en verksamhetsplan. Planen anger som ett mål för verksamheten att införa valfrihet
enligt LOV (jfr lagen om valfrihetssystem). Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har sedan
antagit en nämndplan med budget 2011, vilken följts av ett flertal beslut under 2011 och 2012,
för att införa valfrihetssystem avseende hemtjänst.
Ale kommun erbjuder sedan november 2012 val av utförare av hemtjänst.
Det av kommunfullmäktige i verksamhetsplanen uppsatta målet, att införa valfrihet enligt
LOV, har omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden haft befogenhet att verkställa. Den omständigheten att beslutet – mot bakgrund av det politiska momentet i frågan om att införa
valfrihetssystem – i linje med kommunallagens intentioner kunde ha blivit fattat i ett särskilt
ärende i kommunfullmäktige förtar inte den slutsatsen. Inte heller har efterföljande beslut av
nämnden vid laglighetsprövning av domstol blivit upphävt.
Det i verksamhetsplanen angivna målet är i detta fall tillräckligt och motionen ska avslås.
Beslutsunderlag







Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-30, KSau § 58.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-04-12.
Motionen.
Remissyttrandet.
Förvaltningsrättens dom.

Yrkande

Paula Örn (S) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Ingmarie Torstensson (V) och Peter Rosengren (MP) tillstyrker Paula Örns yrkande.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels arbetsutskottets beslutsförslag och dels på Paula Örns
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets
beslutsförslag.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

31(47)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-05-27

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1.

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation

Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Klas Karlsson (S), Hasse Andersson (S), Ingmarie
Torstensson (V) och Peter Rosengren (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till
förmån för Paula Örns yrkande.
Yrkande

Under kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Ingmarie Torstensson (S), Paula Örn (S),
Dennis Ljunggren (S), Minna Jernström (MP) och Rune Karlsson (SD) bifall till motionen.
Boel Holgersson (C) och Mikael Berglund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
beslutsförslag.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och Ingmarie Torstensson
(V) yrkande på bifall av motionen. Ordförande finner kommunfullmäktige besluta i enlighet
med kommunstyrelsens förslag.
Omröstningsresultat

Votering begärs. Följande voteringsordning godkänns:
Ja – röst för bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Nej – röst för bifall till motionen.
Kommunfullmäktige beslutar med 25 nej –röster mot 24 ja –röster att bifalla motionen.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen
Reservation

Ida Löfgren (M), Mikael Berglund (M), Isabell Korn (M), Inge Nilsson (M), Kajsa Nilsson (M),
Jan Skog (M), Ewa Johansson (M), Daniel Mörner (M), Fredrik Johansson (M), Dan Björk
(M), Åke Johansson (M), Boel Holgersson (C), Anitha Kristiansson (C), Rose-Marie Fihn (FP),
Lars-Erik Carlbom (FP), Sune Rydén (KD), Chatarina Engström (KD), Irma Solving (AD),
Ingela Nordhall (AD), Ulf-Göran Solving (AD), Heléne Ahlberg (AD), Börje Ohlsson (AD),
Sven Rydén (AD) och Klas Nordh (FP).
___
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

32(47)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-05-27

Beslutsexpediering
Johnny Sundling
Ingmarie Torstensson
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

33(47)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-05-27

Omröstningslista § 116
Ja
Ida Löfgren (M)

X

Mikael Berglund (M)

X

Isabell Korn (M)

X

Inge Nilsson (M)

X

Kajsa Nilsson (M)

X

Jan Skog (M)

X

Ewa Johansson (M)

X

Daniel Mörner(M)

X

Fredrik Johansson(M)

X

Dan Björk (M)

X

Åke Johansson

X

Boel Holgersson (C)

X

Anitha Kristiansson(C)

X

Rose-Marie Fihn (FP)

X

Lars-Erik Carlbom (FP)

X

Sune Rydén(KD)

X

Chatarina Engström (KD)

X

Nej

Jarl Karlsson (S)

X

Eva Eriksson (S)

X

Klas Karlsson (S)

X

Paula Örn (S)

X

Jean Altun (S)

X

Kerstin Stål (S)

X

Dennis Ljunggren (S)

X

Stina-Kajsa Melin (S)

X

Tyrone Hansson (S)

X

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Avstår

PROTOKOLL

34(47)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-05-27

Ja

Nej

Monica Samuelsson (S)

X

Hasse Andersson (S)

X

Natalya Raad (S)

X

Rikard Paulin (S)

X

Mahlin Pettersson (S)

X

Chatarina Eliasson (S)

X

Elisabeth Bredesen (S)

X

Peter Ohlsson (S)

X

Johnny Sundling (V)

X

Ingmarie Torstensson (V)

X

Tommy Gustafsson (V)

X

Peter Rosengren (MP)

X

Minna Jernström (MP)

X

Irma Solving (AD)

X

Ingela Nordhall (AD)

X

Ulf-Göran Solving (AD)

X

Heléne Ahlberg (AD)

X

Börje Olsson (AD)

X

Sven Rydén (AD)

X

Rune Carlsson (SD)

X

Johan Fjellheim (SD)

X

Lennie Kjellman

X

Klas Nordh (FP)

X

Summa

24

Justerandes sign.

25

Utdragsbestyrkande

Avstår

PROTOKOLL

35(47)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-05-27

KS0146/11
KF § 117

Svar på motion från Elaine Björkman (S) och Jarl
Karlsson (S) om ökade klyftor och barnfattigdom
Elaine Björkman (S) och Jarl Karlsson (S) har inkommit med en motion om att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att minimera barnfattigdomen bland Ales ungdomar från och
med 2012-07-01. Vidare föreslår författarna till motionen att utbildningsnämnden redovisar
avgifter/insamlingar inom skolverksamheten och lämnar förslag på hur dessa kan minimeras,
med målet att helt upphöra. Avslutningsvis föreslås att omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
redovisa ”barnfattigdomstal” för Ale och hur dessa kan minskas.
Yttranden i ärendet har inhämtats från utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden. Utbildningsnämnden redogör i sitt beslut 2012-01-25
§ 2 för att nämnden strävar efter att minimera avgifter i skolan och att likhet mellan skolor ska
gälla. Nämnden väljer att inte ta ställning till motionen i sin helhet. I kultur- och
fritidsnämndens beslut 2012-02-27 § 11 ställer sig nämnden positiv till motionen men avstår
från att lämna ett yttrande till kommunstyrelsen. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
redogör i sitt beslut 2012-12-13 § 168 för att det inte finns någon officiell svensk definition av
barnfattigdom. Nämnden betonar att barnfamiljers försörjning och föräldrarnas
arbetsförmåga/stöd för återgång till arbete är den faktor som skapar de långsiktiga och
hållbara förutsättningarna för barnens uppväxtvillkor. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.
Sektor kommunstyrelsen anser att den fråga som Elaine Björkman (S) och Jarl Karlsson (S)
väcker i sin motion är av en uteslutande politisk karaktär och överlämnar därför motionen till
kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Om kommunfullmäktige beslutar att bifalla
motionen så förslår sektor kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar om att en
tillfällig politisk beredning tillsätts för att ta fram förslag på åtgärder med syftet att minimera
barnfattigdomen bland Ales ungdomar.
Beslutsunderlag













Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-30, KSau § 59.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-04.
Protokollsutdrag från omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2012-12-13
§ 168.
Tjänsteutlåtande från sektor arbete, trygghet och omsorg 2012-11-28.
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2012-02-27.
Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2011-09-30.
Protokollsutdrag från utbildningsnämndens sammanträde 2012-01-25 § 2.
Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2011-10-11.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2012-01-30 § 10.
Förtydligande angående motionen inkommen 2011-12-20.
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2011-11-10 § 105.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

36(47)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-05-27





Protokollsutdrag från omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2011-11-09
§ 163.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2011-06-20 § 98.
Inkommen motion 2011-06-27.

Yrkande

Paula Örn (S) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Ingmarie Torstensson (V) och Peter Rosengren (MP) tillstyrker Paula Örns yrkande.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels arbetsutskottets beslutsförslag och dels på Paula Örns
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets
beslutsförslag.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation

Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Klas Karlsson (S), Hasse Andersson (S), Ingmarie
Torstensson (V) och Peter Rosengren (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till
förmån för Paula Örns yrkande.
Yrkande

Under kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Jarl Karlsson (S) bifall till motionen.
Mikael Berglund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och Jarl Karlssons (S)
yrkande på bifall av motionen.
Omröstningsresultat

Votering begärs. Följande voteringsordning godkänns:
Ja –röst för bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag
Nej –röst för bifall motionen.
Kommunfullmäktige beslutar med 26 ja –röster mot 22 nej –röster i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

37(47)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-05-27

Beslut
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
___
Beslutsexpediering
Elaine Björkman
Jarl Karlsson
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

38(47)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-05-27

Omröstningslista § 117
Ja
Ida Löfgren (M)

X

Mikael Berglund (M)

X

Isabell Korn (M)

X

Inge Nilsson (M)

X

Kajsa Nilsson (M)

X

Jan Skog (M)

X

Ewa Johansson (M)

X

Daniel Mörner(M)

X

Fredrik Johansson(M)

X

Dan Björk (M)

X

Åke Johansson

X

Boel Holgersson (C)

X

Anitha Kristiansson(C)

X

Rose-Marie Fihn (FP)

X

Lars-Erik Carlbom (FP)

X

Sune Rydén(KD)

X

Chatarina Engström (KD)

X

Nej

Jarl Karlsson (S)

X

Eva Eriksson (S)

X

Klas Karlsson (S)

X

Paula Örn (S)

X

Jean Altun (S)

X

Kerstin Stål (S)

X

Dennis Ljunggren (S)

X

Stina-Kajsa Melin (S)

X

Tyrone Hansson (S)

X

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Avstår

PROTOKOLL

39(47)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-05-27

Ja

Nej

Monica Samuelsson (S)

X

Hasse Andersson (S)

X

Natalya Raad (S)

X

Rikard Paulin (S)

X

Mahlin Pettersson (S)

X

Chatarina Eliasson (S)

X

Elisabeth Bredesen (S)

X

Peter Ohlsson (S)

X

Johnny Sundling (V)

X

Ingmarie Torstensson (V)

X

Tommy Gustafsson (V)

X

Peter Rosengren (MP)

X

Minna Jernström (MP)

X

Irma Solving (AD)

X

Ingela Nordhall (AD)

X

Ulf-Göran Solving (AD)

X

Heléne Ahlberg (AD)

X

Börje Olsson (AD)

X

Rune Carlsson (SD)

X

Johan Fjellheim (SD)

X

Lennie Kjellman

X

Klas Nordh (FP)

X

Summa

26

Justerandes sign.

22

Utdragsbestyrkande

Avstår

PROTOKOLL

40(47)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-05-27

KS0249/11
KF § 118

Svar på motion från Paula Örn (S) och Dennis
Ljunggren (S) om ökad vistelsetid i förskola för
barn med arbetslösa föräldrar
Paula Örn (S) och Dennis Ljunggren (S) föreslår i en motion att barn till arbetslösa föräldrar
ges rätt till max 35 timmars vistelsetid per vecka i förskola alternativt förskoleklass och
fritidshem.
Utbildningsnämnden behandlade ärendet 2013-02-27 § 35 och beslutade föreslå att motionen
avslås. Parallellt med detta beslutade nämnden att ge sektor utbildning, kultur och fritid i
uppdrag att införa skolbarnomsorg för samtliga barn 6-12 år på 30 timmar per vecka, skoltid
inkluderat.
Sektor kommunstyrelsen ställer sig bakom utbildningsnämndens förslag till beslut.
Beslutsunderlag








Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-30, KSau § 60.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-04-18.
Protokollsutdrag från utbildningsnämndens sammanträde 2013-02-27 § 35.
Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2012-10-31.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2011-12-12 § 188.
Inkommen motion 2011-12-02.

Yrkande

Paula Örn (S) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Ingmarie Torstensson (V) och Peter Rosengren (MP) tillstyrker Paula Örns yrkande.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels arbetsutskottets beslutsförslag och dels på Paula Örns
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets
beslutsförslag.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1.

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

41(47)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-05-27

Reservation

Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Klas Karlsson (S), Hasse Andersson (S), Ingmarie
Torstensson (V) och Peter Rosengren (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till
förmån för Paula Örns yrkande.
Yrkande

Under kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Paula Örn (S) återremiss av motionen med
motiveringen att forskningsläget beträffande barns vistelsetid i förskolan ska klarläggas.
Ingmarie Torstensson (V) och Peter Rosengren (MP) yrkar bifall till Paula Örns (S) yrkande.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och Paula Örns (S)
yrkande på återremiss. Ordförande finner kommunfullmäktige besluta i enlighet med Paula
Örns (S) yrkande.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera motionen med motiveringen att
forskningsläget beträffande barns vistelsetid i förskolan ska klarläggas.
___
Beslutsexpediering
Paula Örn
Dennis Ljunggren
Utbildningsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

42(47)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-05-27

KS0094/11
KF § 119

Svar på motion från Kajsa Nilsson (M) med förslag
om promenadmöjlighet runt Vimmersjön
Kajsa Nilsson (M) har i en motion, inkommen 2011-04-18, föreslagit att man ska förbättra
promenadmöjligheterna runt Vimmersjön på en sträcka av ca 150 meter där det är som mest
besvärligt att ta sig fram.
Kommunstyrelsen har inhämtat yttranden från samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden. Båda nämnderna ställer sig positiva till motionens intentioner men ser vissa
svårigheter med verkställighet av ett eventuellt bifall. Som skäl nämns bl.a. avsaknad av
ekonomiska medel, att kommunen inte äger marken ifråga samt oklarheter kring skötsel- och
ansvarsfrågor.
Även sektor kommunstyrelsen ser mycket positivt på motionens intentioner och betraktar det
som eftersträvansvärt att utveckla kommunens möjligheter till god framkomlighet vid
promenader och naturupplevelser. Dock bör man ta ett samlat grepp kring önskemål och
frågeställningar kring vandringsleder, elljusspår, säkra ridvägar och i samband med det bör
man ge samhällsbyggnadsnämnden uppdrag att närmare undersöka aktuell sträcka runt
Vimmersjön.
Beslutsunderlag









Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-30, KSau § 61.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-04-25.
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2013-01-17 § 5.
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad 2012-12-21.
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2011-09-21 § 86.
Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2011-08-18.
Inkommen motion 2011-04-18.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1.
2.

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Kommunfullmäktige uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att beakta motionens
intentioner i fördjupad studie över Vimmersjöområdet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

43(47)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-05-27

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och finner
kommunfullmäktige besluta i enlighet med förslaget.

Beslut
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att beakta motionens
intentioner i fördjupad studie över Vimmersjöområdet.
___
Beslutsexpediering
Kajsa Nilsson
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

44(47)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-05-27

KS0107/13
KF § 120

Svar på interpellation till kommunstyrelsens
ordförande angående klimatanpassningsinsatser
som kan minska skredriskerna i Göta-älvdalen
Peter Rosengren (MP) och Minna Jernström (MP) har inkommit med en interpellation till
kommunstyrelsens ordförande angående kommunens arbete med att minska skredriskerna i
Göta älvdalen.
Under dagens sammanträde besvarar Mikael Berglund (M) interpellationen.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att lägga interpellationen till handlingarna.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

45(47)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-05-27

KS0023/13
KF § 121

Återrapportering från vårens ortsutvecklingsmöten
Ortsutvecklingsmöten är ett av Ale kommuns olika sätt att föra dialog med sina
kommunmedborgare. På ortsutvecklingsmötena behandlas frågor som är viktiga för orterna
och information förmedlas till och från boenden i aktuella ämnen. Mötena innebär en
möjlighet för kommunens medborgare att framföra lokala idéer och utvecklingsförslag direkt
till kommunala beslutsfattare.
Under april månad 2013 genomfördes ortsutvecklingsmöten i tio orter i Ale kommun; Alafors,
Alvhem, Bohus, Hålanda, Nol, Nödinge, Skepplanda, Starrkärr/Kilanda, Surte och Älvängen.
Antalet personer som besöker ortsutvecklingsmötena utvecklas i en positiv riktning och ligger,
sedan två år tillbaka varaktigt på över 1000 personer varje år. Vårens möte besöktes av ca 600
personer.
Beslutsunderlag





Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-05-17.
Bilaga till tjänsteskrivelse.
Minnesanteckningar från respektive ortsutvecklingsmöte vt 2013.

Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige uppdrar till varje nämnd att, utifrån minnesanteckningarna,
besvara sina frågor och överlämna dem till sektor kommunstyrelsens administrativa
avdelning för publicering på hemsidan, senast den 17 juni 2013.
Yrkande

Under kommunfullmäktiges sammanträde föreslår ordförande att ärendet bordläggs.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde mot att
det bordläggs. Ordförande finner kommunfullmäktige besluta att ärendet ska bordläggas.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
___
Beslutsexpediering
Utvecklings- och förvaltningssekreterare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

46(47)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-05-27

KS0108/13
KF § 122

Motion från Paula Örn (S) angående utvecklade
feriearbeten i Ale kommun
Paula Örn (S) har inkommit med en motion gällande utvecklande av en modell för feriearbete
för ungdomar i Ale.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på om kommunfullmäktige kan överlämna motionen till
kommunstyrelsen för vidare beredning och finner kommunfullmäktige besluta i enlighet med
förslaget.

Beslut
1. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
___
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

47(47)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-05-27

KS0003/13
KF § 123

Delgivningar


Beslut från länsstyrelsen gällande val av ny ledamot och ersättare för ArbetarepartietSocialdemokraterna i kommunfullmäktige.



Beslut från länsstyrelsen gällande val av ny ersättare för Miljöpartiet de gröna i
kommunfullmäktige.



Beslut från länsstyrelsen gällande val av ny ersättare för Miljöpartiet de gröna i
kommunfullmäktige.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

