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Utses att justera

Ida Löfgren (M) §§ 6-14
Elena Fridfelt (C)
Jan Samuelsson (FP)
Tony Karlsson (KD)
Börje Ohlsson (AD) §§ 2-14
Robert Jansson (SD)
Philippa Karlsson § 4
Magnus Blombergsson § 5
Björn Järbur, tf. kommunchef Cecilia Stedt, sekreterare
Inga-Lill Andersson och Ingela Nordhall

Justeringens plats och tid Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7, Nödinge 2014-02-04
Paragrafer

1-14

Underskrifter
Cecilia Stedt, Sekreterare

Klas Nordh, Ordförande
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Sammanträdesdatum: 2014-01-27

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2014-01-27

Datum för anslags uppsättande

2014-02-05

Datum för anslags nedtagande

2014-03-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7
Nödinge

Underskrift
Cecilia Stedt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS0021/14
KF § 1

Allmänhetens frågestund 2014
Kommunfullmäktige har beslutat att införa allmänhetens frågestund i anslutning till sina
sammanträden då det är möjligt för allmänheten att ställa frågor.
Frågorna från allmänheten ska gälla de ärendepunkter som fullmäktige ska diskutera under
sina respektive sammanträden.
Under denna punkt fanns ingen fråga att ta upp.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-01-27

KS0022/14
KF § 2

Information från kommunrevisionen 2014
Kommunrevisionen hade under dagens möte inget att rapportera under denna punkt.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-01-27

KF § 3

Beslut om ändring av dagordningen
Kommunfullmäktiges ordförande föreslår att informationsärende Medborgardialog pilotprojekt
Älvängen byter plats med Information om Ale kommuns samarbete i Ghanzi.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med föreslagen ändring.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-01-27

KS0036/12
KF § 4

Information om Ale kommuns samarbete i Ghanzi
Projektansvarig Kjell Lundgren, oppositionsråd Paula Örn (S), lärare Dennis Larsen, Philippa
Karlsson och Fredrik Duvek berättade om konceptet YEE (Young Entrepreneurs in Europe)
och dess tillämpning i samband med besök i Ghanzi, Botswana.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-01-27

KS0036/12
KF § 5

Medborgardialog pilotprojekt Älvängen
Kommunchef Björn Järbur och verksamhetschef för plan och bygg, Magnus Blombergsson
informerar kommunfullmäktige om kommunens fortsatta arbete med utveckling av
medborgardialogen samt hur kommunen framöver kommer att pröva nyvunna kunskaper i
samband med genomförande av en medborgardialog angående centrumutveckling i Älvängen.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2014-01-27

KS0003/13
KF § 6

Val av ny nämndeman med anledning av Kent
Enlunds (S) avsägelse
I samband med föregående möte 2013-12-16 § 211, beslutade kommunfullmäktige att
entlediga Kent Enlund (S) från sitt förtroendeuppdrag som nämndeman. Vidare beslutade
kommunfullmäktige att bordlägga val av ny nämndeman.
Vid dagens möte föreslår valberedningen att Krister Bergenhus Hemström (S) väljs till ny
nämndeman.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på valberedningens beslutsförslag och finner
kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att välja Krister Bergenhus Hemström (S) till ny
nämndeman.
___
Beslutsexpediering
Krister Bergenhus Hemström
Personalavdelningen
Handläggare sektor kommunstyrelsen
Alingsås tingsrätt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2014-01-27

KS0003/13
KF § 7

Val av ny ersättare i utbildningsnämnden med
anledning av Johan Olofssons (M) avsägelse
I samband med föregående möte 2013-12-16 § 212, beslutade kommunfullmäktige att
entlediga Johan Olofsson (M) från förtroendeuppdraget som ersättare i utbildningsnämnden.
Vidare beslutade kommunfullmäktige att bordlägga val av ny ersättare i nämnden.
Under dagens möte föreslår valberedningen att Susanna Mouvitz (M) väljs till ny ersättare i
utbildningsnämnden.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på valberedningens beslutsförslag och finner
kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse Susanna Mouvitz (M) till ny ersättare i
utbildningsnämnden.
___
Beslutsexpediering
Susanna Mouvitz
Personalavdelningen
Utbildningsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-01-27

KS0003/14
KF § 8

Avsägelse från Ingmarie Torstensson (V) från
förtroendeuppdraget som gruppledare samt
uppdraget som 1.e vice ordförande i presidiet för
ortsutvecklingsmöten i Nol
Ingmarie Torstensson (V) har inkommit med en avsägelse från förtroendeuppdraget som 1:e
vice ordförande för ortsutvecklingsmöten i Nol. Vidare meddelar Torstensson att hon avslutar
sitt uppdrag som gruppledare för vänsterpartiet.
Valberedningen föreslår att Ingmarie Torstensson (V) entledigas från sitt förtroendeuppdrag
som 1:e vice ordförande för ortsutvecklingsmöten i Nol samt att Monica Samuelsson (S) väljs
till ny 1:e vice ordförande för ortsutvecklingsmöten i Nol. Vidare meddelar valberedningen att
Johnny Sundling (V) har övertagit uppdraget som gruppledare för vänsterpartiet i Ale
kommunfullmäktige.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på valberedningens beslutsförslag och finner
kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Ingmarie Torstensson (V) från
förtroendeuppdraget som 1:e vice ordförande för ortsutvecklingsmöten i Nol.
2. Kommunfullmäktige beslutar att utse Monica Samuelsson (S) till ny 1:e vice
ordförande för ortsutvecklingsmöten i Nol.
3. Kommunfullmäktige beslutar att notera att Johnny Sundling (V) har utsetts till ny
gruppledare för vänsterpartiet.
___
Beslutsexpediering
Ingmarie Torstensson
Monica Samuelsson
Johnny Sundling
Presidiet för ortsutvecklingsmöten i Nol
Personalavdelningen
Handläggare sektor kommunstyrelsen
Utvecklings- och förvaltningssekreterare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2014-01-27

KS0232/13
KF § 9

Antagande av policy för systematiskt
brandskyddsarbete
Brandskyddspolicy är en viljeförklaring och utgör den grundprincip och säkerhetsnivå som ska
gälla för brandskyddet i organisationen. Syftet med brandskyddspolicyn är att den ska utgöra
grunden för att fastställa och följa upp övergripande och detaljerade mål.
Brandskyddspolicy krävs inte för att följa Myndighetens för samhällsskydd och beredskap råd,
men ska det systematiska brandskyddsarbetet breddas till ett ledningssystem, bör en grundläggande inriktning slås fast. Genom en skriftlig brandskyddspolicy visar ledningen vilka
värden som gäller för organisationen.
På uppdrag av tillförordnad kommunchefen har förslag till brandskyddspolicy tagits fram och
ska ses som ett komplement till kommunens säkerhets- och rikshanteringsarbete.
Policyn har en stark koppling till Ale kommuns säkerhetspolicy. Policyn kompletteras med
bestämmelser för det systematiska brandskyddsarbetet, som fastställs av kommunchefen.
Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-12-17, § 188.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-11-27.
Förslag till brandskyddspolicy.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1.

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till brandskyddspolicy för Ale kommun
att gälla från 2014-02-01 och tills vidare.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och finner
kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2014-01-27

Beslut
1. Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till brandskyddspolicy för Ale kommun
att gälla från 2014-02-01 och tills vidare.
___
Beslutsexpediering
Kommunchefen
Sektorcheferna
Administrativ chef
Säkerhetsteknikern
Kvalitetschefen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-01-27

KS0023/10
KF § 10

Antagande av ny avfallsplan för
Göteborgsregionen
Samhällsbyggnadsnämnden fick 2013-04-16 i uppdrag av kommunstyrelsen att bereda den
framtagna regionala avfallsplanen, A2020, inför beslut i kommunfullmäktige. Beredningen
bestod i utställning av planen i enlighet med bestämmelserna i miljöbalken. Utställning har
skett på biblioteken i Surte, Nödinge och Älvängen under perioden 29/4-25/5. Inga
synpunkter har inkommit till sektor samhällsbyggnad.
Beslutsunderlag








Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-11-19, § 172.
Kommunstyrelsens protokoll 2013-12-03, § 223.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2013-08-29, § 103.
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad 2013-08-14.
Avfallsplan för Göteborgsregionen A2020, en sammanfattning.
Regional avfallsplan.

Ärendet bordlades på kommunstyrelsens sammanträde 2013-12-03, § 223.
Yrkande

Åke Niklasson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag med följande tillägg:
Vid revidering av regional avfallsplan ställer sig Ale kommuns
kommunfullmäktige bakom att man söker samarbete med alla jordbrukare för
att åstadkomma hållbart nyttjande av växtnäring från behandlat matavfall; inte
begränsa sig till enbart Krav-jordbruk.
Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1.
2.

Kommunfullmäktige antar den regionala avfallsplanen, A2020.
Vid revidering av regional avfallsplan ställer sig Ale kommuns kommunfullmäktige
bakom att man söker samarbete med alla jordbrukare för att åstadkomma hållbart
nyttjande av växtnäring från behandlat matavfall; inte begränsa sig till enbart Kravjordbruk.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och finner
kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Beslut
1. Kommunfullmäktige antar den regionala avfallsplanen, A2020.
2. Vid revidering av regional avfallsplan ställer sig Ale kommuns kommunfullmäktige
bakom att man söker samarbete med alla jordbrukare för att åstadkomma hållbart
nyttjande av växtnäring från behandlat matavfall; inte begränsa sig till enbart
Kravjordbruk.
___
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Verksamhetschef teknik

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-01-27

KS0185/12
KF § 11

Förslag till ny organisering av ungdomsfullmäktige
i Ale kommun
Demokratiberedningen fick i uppdrag av kommunfullmäktige, KF 2012-11-26 § 170 att utreda
hu ungdomsfullmäktige i Ale kommun kan utvecklas. En arbetsgrupp leda av
demokratiberedningens ordförande har under våren 2013 arbetat fram ett förslag till hur
ungdomsfullmäktige skulle kunna organisera sig. Centrala element i det nya förslaget är
följande:












Syftet med Ale kommuns ungdomsfullmäktige är att ge ledamöter möjlighet att
framställa förslag till kommunens politiker samt möjlighet att föra en dialog med
kommunens politiker.
Ett annat uttalat syfte med ungdomsfullmäktige är att stärka elevrådens roll i Ale
kommun genom att låta dessa överta kontaktlärarnas uppdrag att ansvara för
urvalsprocessen/valen till ungdomsfullmäktige. Tanken är att detta i sin tur ska ge
synergieffekter på elevrådens verksamhet då kontaktpolitikernas samarbete med
elevråden antas kunna stärka elevråden avseende exempelvis sammanträdesteknik.
Det är viktigt att poängtera att ungdomsfullmäktige och elevrådens olika roller
kommer att bestå även i framtiden. Förslaget innebär att elevråden åtar sig ytterligare
ett uppdrag genom ansvarandet för urvalsprocessen/valen till ungdomsfullmäktige.
Elevrådens frågor kommer även fortsättningsvis kretsa kring de frågor som är
kopplade till skolans verksamhet medan ungdomsfullmäktiges frågor täcker hela
kommunens ansvarsområde.
Ungdomsfullmäktige kommer att utgöra et pedagogiskt instrument för ungdomar att
lära sig mer om kommunens demokratiska institution kommunfullmäktige men detta
utgör ej ett primärt syfte.
Ungdomsfullmäktige kommer att ledas av en ordförande som utses bland
ungdomsfullmäktiges ledamöter.
Mandatperioden sträcker sig över 2 år och ungdomsfullmäktige ska bestå av ledamöter
i åk 8-9. För detta ledamöter som går första året på gymnasiet ska erbjudas möjlighet
att utgöra mentorer för ledamöterna i ungdomsfullmäktige.
I samband med val av ledamöter till ungdomsfullmäktige så ska ungdomar ges
möjlighet till att bedriva valkampanj. Ett exempel på detta skulle kunna vara att
ungdomarna får välja några frågor som de vill profileras sig i samt spela in en Youtube
– film där de får propagera för sin politik.
En koordinerande resurs bör avsättas för kommunfullmäktiges arbete.

Hur detta arbete ska omsättas i praktiken framgår av förslag till processbeskrivning för
ungdomsfullmäktiges verksamhet samt förslag till ny arbetsordning för
ungdomsfullmäktige.

Justerandes sign.
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Beslutsunderlag











Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-11-29.
Yttrande från demokratiberedningen 2013-11-25.
Remissyttrande från kommunens högstadierektorer 2013-11-20.
Remissyttrande från utbildningsnämnden 2013-11-20.
Remissyttrande från kultur- och fritidsverksamheten i Ale kommun 2013-11-20.
Remissyttrande från ungdomsrådet 2013-11-11.
Bilaga 1 till tjänsteutlåtande – processbeskrivning för ungdomsfullmäktiges verksamhet
2013
Bilaga 2 till tjänsteutlåtande – förslag till reviderad arbetsordning för
ungdomsfullmäktige 2013.
Kommunfullmäktiges beslut 2012-11-26 § 170.

Demokratiberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige antar förslag till ny organisering av ungdomsfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige antar den framtagna processbeskrivningen för
ungdomsfullmäktiges verksamhet samt förslag till ny arbetsordning för
ungdomsfullmäktige.
3. Kommunfullmäktige beslutar att den nya organisationen ska träda i kraft från och med
2013-04-01.
4. Kommunfullmäktige beslutar att under 2014/2015 väljs ledamöterna till
ugndomsfullmäktige uteslutande ur kommunens elevråd. Under 2015/2016 övergår
urvalsprocessen till att omfatta samtliga sjundeklassare i Ale kommun.
5. Kommunfullmäktige ger demokratiberedningen i uppdrag att årligen redovisa en
uppföljning av ungdomsfullmäktiges verksamhet för kommunfullmäktige i samband
med mötet i november.
6. Kommunfullmäktige beslutar att under år 2015 avsätta en budget för
ungdomsfullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-01-14 § 5 att bordlägga ärendet.
Under kommunfullmäktige sammanträde yrkar ordförande Klas Nordh (FP) att ärendet
återremitteras med motiveringen att det bör kompletteras så oklarheter kring hur
ungdomsfullmäktige föreslås fungera, undanröjes.
Yrkande




Demokratiberedningens beslutsförslag.
Klas Nordhs (FP) yrkande på återremiss.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i samband med dagens möte och
yrkandet på återremiss. Ordförande finner kommunfullmäktige besluta om en återremiss.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för komplettering av
information som medför att oklarheter kring hur ungdomsfullmäktige föreslås fungera,
undanröjes.
___
Beslutsexpediering
Demokratiberedningen
Kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-01-27

KS0057/13
KF § 12

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 28 f-g
LSS 2013
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden redovisar i beslut 2013-12-11 § 141 en rapport över ej
verkställda beslut enlig 28 f-g LSS.
Beslutsunderlag





Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2013-12-11 § 141
Statistikrapport från sektor arbete, trygghet och omsorg 2013-10-16
Tjänsteutlåtande från sektor arbete, trygghet och omsorg 2013-11-22

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på om informationen kan noteras och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-01-27

KS0056/13
KF § 13

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1
§ SoL 2013
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden redovisar i beslut 2013-12-11 § 142 en rapport över ej
verkställda beslut enlig 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen, SoL.
Beslutsunderlag





Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2013-12-11 § 142
Statistikrapport från sektor arbete, trygghet och omsorg 2013-11-25
Tjänsteutlåtande från sektor arbete, trygghet och omsorg 2013-11-22

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på om informationen kan noteras och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

21(21)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-01-27

KS0017/14
KF § 14

Motion om dagvattenavgiften i VA-taxan
Paula Örn (S), Peter Rosengren (MP) och Johnny Sundling (V) har inkommit med en motion
där de föreslår att VA –taxan ska justeras så att den stimulerar till minskat dagvattenflöde.
Beslutsunderlag

Motion om dagvattenavgiften i VA –taxan, inkommen 2014-01-22.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på om kommunfullmäktige kan överlämna motionen till
kommunstyrelsen för fortsatt beredning och finner kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
fortsattberedning.
___
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

