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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-03-25

Plats och tid
Närvarande ledamöter

A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:00 - 18.50. Ajournering kl 18.50–
20.20. Mötet fortsatte 20.20–21.30.
Klas Nordh (FP), ordförande Isabell Korn (M)
Mikael Berglund (M)
Kajsa Nilsson (M)
Inge Nilsson (M)
Fredrik Johansson (M)
Jan Skog (M)
Åke Johansson (M)
Boel Holgersson (C)
Anitha Kristiansson (C)
Rose-Marie Fihn (FP)
Eva Eriksson (S)
Sune Rydén (KD)
Paula Örn (S)
Jarl Karlsson (S)
Inga-Lill Andersson (S)
Rolf Gustavsson (S)
Natalya Raad (S)
Jean Altun (S)
Elaine Björkman (S)
Dennis Ljunggren (S)
Hasse Andersson (S)
Willy Kölborg (S)
Toni Andersson (S)
Johnny Sundling (V)
Peter Ohlsson (S)
Peter Rosengren (MP)
Ingmarie Torstensson (V)
Jan A. Pressfeldt (AD)
Helene Ahlberg (AD)
Ulf-Göran Solving (AD)
Sven Rydén (AD)
Lennie Kjellman (SD)
Johan Fjellheim (SD)

Tjänstgörande ersättare

Daniel Mörner (M)
Lennarth Nilsson (M)
Joanna Wolodarska Nord (FP)
Kerstin Ståhl (C)
Stina-Kajsa Melin (S)
Maria Bergérus (V)
Irma Solving (AD)

Ida Löfgren (M)
Erik Carlsson (M)
Jonathan Sundeen (KD)
Klas Karlsson (S)
Tyrone Hansson (S)
Marcus Larsson (MP) §§ 44-71
Robert Jansson (SD)

Ersättare och övriga
deltagare

Åke Niklasson (C)
Mahlin Pettersson (S)
Kerstin Grund (S)
Dennis Thomsen (S) §§ 43-61

Elena Fridfelt (C)
Jan Samuelsson (FP)
Tony Karlsson (KD)
Rikard Paulin (S) §§ 43-61
Mohammed Bitar (S) §§ 43-61

Utses att justera

Erik Lidberg, kommunchef
Cecilia Stedt, sekreterare
Inga-Lill Andersson och Mikael Berglund

Justeringens plats och tid Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7, Nödinge 2013-04-08 kl.11.30
Paragrafer

43-73

Underskrifter
Cecilia Stedt, Sekreterare

Klas Nordh, Ordförande

Inga-Lill Andersson, Justerare

Mikael Berglund, Justerare
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-03-25

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2013-03-25

Datum för anslags uppsättande

2013-04-11

Datum för anslags nedtagande

2013-05-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7
Nödinge

Underskrift
Cecilia Stedt

Justerandes sign.
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KF § 43

Tillägg till kommunfullmäktiges dagordning 201303-25
Ordförande Klas Nordh (FP) föreslår följande ändringar i dagordningen:



Tillägg av informationspunkt angående droganvändning på resecentrum i Ale
kommun.
Flytt av punkt 13 Ny avsägelse från Marcus Larsson (MP) till dagordningens slut.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på förslag till ändring av dagordning och finner
kommunfullmäktige bifaller det samma.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar om tillägg av informationspunkt angående
droganvändning på resecentrum i Ale kommun samt flytt av punkt 13 till
dagordningens slut.
___
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KS0031/13
KF § 44

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 allmänheten ska gälla de ärendepunkter som fullmäktige ska diskutera under
sina respektive sammanträden.
Under denna punkt fanns det ingen fråga att ta upp.
___
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Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

7(48)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-03-25

KS0032/13
KF § 45

Information från revisionen 2013
Kommunfullmäktige har inrättat en stående punkt där kommunrevisionen ges möjlighet till att
informera kommunfullmäktige.
Vid dagens möte gavs ingen information.
___
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KS0185/12
KF § 46

Återrapportering angående utredning av
ungdomsfullmäktige
Kommunfullmäktiges ordförande Klas Nordh (FP) informerar kommunfullmäktige om det
påbörjade arbetet med att utreda ungdomsfullmäktige.

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

Justerandes sign.
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KF § 47

Information angående droganvänding på
resecentrum i Ale kommun
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M) informerar kommunfullmäktige
angående de drogproblem som uppstått i Bohus, Nödinge och Älvängen till följd av nybyggda
resecentrum.

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

Justerandes sign.
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KS0003/13
KF § 48

Avsägelse från Dan Björk (M)
Vid kommunfullmäktiges föregående möte beslutade kommunfullmäktige att entlediga Dan
Björk (M) från sitt uppdrag som ordförande i presidiet för ortsutvecklingsmöten i Alafors.
Valet av ny ordförande bordlades.
Vid dagens möte föreslår valberedningen att frågan bordläggs igen.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga val av ny ordförande i presidiet för
ortsutvecklingsmöten i Alafors till nästkommande möte.
___
Beslutsexpediering
Thor Eliasson
Åke Niklasson
Gun-Britt Bjerstaf
Kommunfullmäktige
Kommunsekreterare
Personal

Justerandes sign.
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KS0003/13
KF § 49

Viveca arvidson (S) avsägelse från
förtroendeuppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen samt nämndeman
Kommunfullmäktige beslutade på föregående möte att återigen bordlägga valet av en ny
ersättare i kommunstyrelsen efter Viveca Arvidsson (S).
Vid dagens sammanträde föreslår valberedningen att Monika Samuelsson (S) väljs till ny
ersättare i kommunstyrelsen.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse Monika Samuelsson (S) till ny ersättare i
kommunstyrelsen.
___
Beslutsexpediering
Monika Samuelsson
Kommunsekreterare
Personal

Justerandes sign.
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KS0003/13
KF § 50

Avsägelse från Jan Skog (M)
Kommunfullmäktige beslutade vid föregående möte att bordlägga fyllnadsvalen av ny andre
vice ordförande i kommunfullmäktige, ersättare i utbildningsnämnden samt kontaktpolitiker åt
Kyrkbyskolan efter Jan Skogs (M) avsägelse.
Vid dagens möte föreslår valberedningen att frågan om val av ny andre vice ordförande i
kommunfullmäktige återigen bordläggs. Vidare föreslår valberedningen att Ida Löfgren (M)
utses till ny ersättare i utbildningsnämnden samt att Peter Kornesjö utses till ny
kontaktpolitiker åt Kyrkbyskolan.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att återigen bordlägga val av ny andre vice ordförande i
kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige beslutar att utse Ida Löfgren (M) till ny ersättare i
utbildningsnämnden.
3. Kommunfullmäktige beslutar att utse Peter Kornesjö (M) till ny kontaktpolitiker åt
Kyrkbyskolan.
___
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige
Ida Löfgren
Utbildningsnämnden
Peter Kornesjö
Kontaktlärare vid Kyrkbyskolan
Utvecklings- och förvaltningssekreterare
Kommunsekreterare
Personal

Justerandes sign.
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KS0003/13
KF § 51

Avsägelse från Marcus Larsson (MP)
Vid föregående möte beslutade kommunfullmäktige att bordlägga val av ny kontaktpolitiker åt
Kyrkbyskolan och ersättare i demokratiberedningen med anledning av Marcus Larssons (MP)
avsägelse.
Vid dagens möte föreslår valberedningen att Ingmarie Torstensson (V) väljs till ny
kontaktpolitiker åt Kyrkbyskolan samt att Carlos Trischler (MP) väljs till ny ersättare i
demokratiberedningen.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse Ingmarie Torstensson (V) till ny kontaktpolitiker
åt Kyrkbyskolan.
2. Kommunfullmäktige beslutar att utse Carlos Trischler (MP) till ny ersättare i
demokratiberedningen.
___
Beslutsexpediering
Ingmarie Torstensson
Kontaktlärare vid Kyrkbyskolan
Carlos Trischler
Demokratiberedningen
Utvecklings- och förvaltningssekreterare
Kommunsekreterare
Personal

Justerandes sign.
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KS0008/13
KF § 52

Omstrukturering av Renova AB
Ale kommun är en av elva kommuner som äger Renova AB. Bolaget bedriver verksamhet
inom avfalls- och återvinningsbranschen. Nu föreslås en ombildning av bolaget till en koncernstruktur. Huvudsaklig orsak till förslaget är rättsliga krav och ägarnas önskemål om en
ökad ekonomisk transparens av den verksamhet som bedrivs inom bolaget.
Förslaget innebär att Renova AB omstruktureras till en koncern, där moderbolaget behåller
firmanamnet Renova AB och två dotterbolag skapas: Renova Insamling och Logistik AB och
Renova Verksamhet AB. Avsikten med koncernen är att särskilja direkttilldelad verksamhet
från konkurrensutsatt verksamhet och skapa förutsättningar för ökad ekonomisk transparens.
Genom ombildningen förväntas ägarkommunernas avfallsverksamhet fortsatt kunna präglas
av en långsiktigt god miljöutveckling samtidigt som de ekonomiska förutsättningarna för
respektive bolags verksamhet blir tydligare.
Ärendet omfattar också ett förslag till nytt aktieägaravtal. Till detta kommer ägardirektiv för
koncernen och formalia kring omstruktureringen. För att förslaget, efter att det blivit behandlat av delägarnas kommunfullmäktige, ska kunna genomföras krävs beslut på bolagsstämma
för Renova AB, planerat till mars 2013.
Beslutsunderlag









Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-01-16.
Tjänsteutlåtande av den 18 januari 2013, Göteborgs Stad, stadsledningskontoret.
Yttrande från Renova AB:s styrelse.
Förslag till bolagsordning för Renova AB.
Förslag till bolagsordning för Renova Insamling och Logistik AB.
Förslag till bolagsordning för Renova Verksamhet AB.
Förslag till aktieägaravtal.
Förslag till ägardirektiv.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.
2.
3.
4.
5.

Renova AB ska bilda en koncern med ett moderbolag och två dotterbolag i enlighet
med Göteborgs Stad, stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, dnr 0660/12
Renova AB på lämpligt sätt ska fusionera in befintliga rörelsedrivande dotterbolag i den
nya koncernen.
Kommunfullmäktige godkänner föreslagna bolagsordningar för Renova AB, Renova
Insamling och Logistik AB och Renova Verksamhet AB med däri angivna ändamål.
Kommunfullmäktige antar föreslaget ägardirektiv för Renova-koncernen.
Kommunfullmäktige uppdrar åt ombudet på bolagsstämman att rösta för att beslut
fattas i enlighet med punkterna 1-4 ovan.
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6.
7.
8.
9.

10.
11.

Kommunfullmäktige godkänner förslag till aktieägaravtal med övriga delägarkommuner.
Kommunfullmäktige beslutar att utse kommunstyrelsens ordförande och kommunchef
eller deras respektive ställföreträdare att för kommunens räkning underteckna
aktieägaravtalet.
Kommunfullmäktige utser styrelser, lekmannarevisorer och suppleanter i berörda bolag i
särskild ordning.
Kommunfullmäktige direkttilldelar Renova AB följande uppdrag gällande hushållsavfall,
under den tid som omfattas av aktieägaravtalet:
a) energiåtervinning genom förbränning,
b) energi- och näringsåtervinning genom rötning samt
c) deponering
Kommunfullmäktige bekräftar att uppdrag inom renhållnings-, återvinnings- och
deponiverksamhet som inte direkttilldelas enligt föregående punkt ingår i samhällsbyggnadsnämndens uppdrag att utföra, upphandla eller direkttilldela.
Kommunfullmäktige beslutar att samverkan med övriga delägarkommuner fortsatt ska
ske genom ett ägarråd och genom utvecklad samverkan mellan kommunernas
beställarorganisationer i enlighet med principerna som beskrivs i Göteborgs Stad,
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande (av den 18 januari 2013), dnr 0660/12.

Jäv

Under kommunfullmäktiges sammanträde anmäler Dan Björk (M) jäv i ärendet och deltar
således ej i beslutet.
Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar att ärendet bordläggs.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Mikael Berglunds (M) yrkande om att ärendet ska
bordläggas och finner kommunfullmäktige besluta detsamma.
Kommunfullmäktige beslutade vid föregående möte att bordlägga ärendet.

Yrkande

Paula Örn (S) yrkar att ärendet återigen bordläggs med hänvisning till att förhandlingarna
kring nytt värmeavtal ej är färdiga än.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Paula Örns (S) yrkande och finner kommunfullmäktige
besluta det samma.
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Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

___
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige
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KS0003/13
KF § 53

Fyllnadsval för ersättare i omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
Med anledning av Daga Johanssons (FP) bortgång väcks frågan om valet av en ny ersättare till
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.
Valberedningen föreslår att ärendet bordläggs.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
___
Beslutsexpediering
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.
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KS0003/13
KF § 54

Ny avsägelse från Dan Björk (M)
Dan Björk (M) har inför dagens möte inkommit med en avsägelse från förtroendeuppdragen
som ledamot i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden, ersättare i arbetsutskottet för omsorgsoch arbetsmarknadsnämnd samt ersättare i arbetsutskottet för individärenden.
Valberedningen föreslår att Dan Björk (M) entledigas från sina förtroendeuppdrag och att
Carina Zito (M) väljs till ny ledamot i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden, ny ersättare i
arbetsutskottet för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnd samt ny ersättare i arbetsutskottet för
individärenden.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Dan Björk (M) från sina förtroendeuppdrag
som ledamot i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden, ersättare i arbetsutskottet för
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnd samt ersättare i arbetsutskottet för
individärenden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att välja Carina Zito (M) till ny ledamot i omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden, ny ersättare i arbetsutskottet för omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnd samt ny ersättare i arbetsutskottet för individärenden.
___
Beslutsexpediering
Dan Björk
Carina Zito
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Personal
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KS0003/13
KF § 55

Avsägelse från Adham Raad (S)
Adham Raad (S) har inför dagens möte inkommit med en avsägelse från förtroendeuppdraget
som ersättare i utbildningsnämnden.
Valberedningen föreslår att Adham Raad (S) entledigas från sitt förtroendeuppdrag och att
Kristina Raad (S) väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Adham Raad (S) från sitt
förtroendeuppdrag som ersättare i utbildningsnämnden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att välja Kristina Raad (S) till ny ersättare i
utbildningsnämnden.
___
Beslutsexpediering
Adham Raad
Kristina Raad
Utbildningsnämnden
Personal
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KS0003/13
KF § 56

Avsägelse från Mariam Hagberg (S)
Mariam Hagberg (S) har inför dagens möte inkommit med en avsägelse från
förtroendeuppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen samt
vice ordförande i presidiet för ortsutvecklingsmöten i Hålanda.
Valberedningen föreslår att Mariam Hagberg (S) entledigas från sina förtroendeuppdrag.
Vidare föreslås att länsstyrelsen tillskrivs angående en ny sammanräkning med anledning av att
Hagberg avsäger sitt förtroendeuppdrag i kommunfullmäktige. Valberedningen föreslår även
att Tyrone Hansson (S) välj till ny ersättare i kommunstyrelsen samt att Kerstin Grund (S)
väljs till ny vice ordförande i presidiet för ortsutvecklingsmöten i Hålanda.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Mariam Hagberg (S) från
förtroendeuppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen
samt vice ordförande i presidiet för ortsutvecklingsmöten i Hålanda.
2. Kommunfullmäktige beslutar att länsstyrelsen skall tillskrivas angående en ny
sammanräkning med anledning av att Mariam Hagberg (S) avsäger sig sitt uppdrag
som ledamot i kommunfullmäktige.
3. Kommunfullmäktige beslutar att utse Tyrone Hansson (S) till ny ersättare i
kommunstyrelsen.
4. Kommunfullmäktige beslutar att utse Kerstin Grund (S) till ny vice ordförande i
presidiet för ortsutvecklingsmöten i Hålanda.
___
Beslutsexpediering
Mariam Hagberg
Länsstyrelsen
Tyrone Hansson
Kommunstyrelsen
Kommunsekreterare
Kerstin Grund
Boel Holgersson
Wimar Sundeen
Utvecklings- och förvaltningssekreterare
Personal
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KS0003/13
KF § 57

Avsägelse från Erika Björk (MP)
Erika Björk (MP) har inkommit med en avsägelse från sitt förtroendeuppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.
Valberedningen föreslår att Erika Björk (MP) entledigas från sitt förtroendeuppdrag samt att
länsstyrelsen ska tillskrivas angående en ny sammanräkning.

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

22(48)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-03-25

KS0003/13
KF § 58

Val av personliga ersättare för ansvarsprövningen
Med anledning av att kommunfullmäktige vid nästkommande sammanträde kommer att
behandla ärendet angående ansvarsprövning för föregående verksamhetsår föreslår
valberedningen att Rose-Marie Fihn (FP) väljs till personlig ersättare för ordförande Klas
Nordh (FP) i de sammanhang där han ej kan uppfattas som ojävig i samband med
beredningen av ansvarsprövningen.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att välja Rose-Marie Fihn (FP) till personlig ersättare för
ordförande Klas Nordh (FP) i de sammanhang där han ej kan uppfattas som ojävig i
samband med beredningen av ansvarsprövningen.
___
Beslutsexpediering
Rose-Marie Fihn (FP)
Klas Nordh (FP)

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

23(48)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-03-25

KS0003/13
KF § 59

Avsägelse från Ida Löfgren (M)
Ida Löfgren (M) har inför dagens möte inkommit med en avsägelse från förtroendeuppdraget
som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
Valberedningen föreslår att Ida Löfgren (M) entledigas från sitt förtroendeuppdrag i
samhällsbyggnadsnämnden samt att Maj Holmström (M) väljs till ny ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Ida Löfgren (M) från sitt
förtroendeuppdrag som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att välja Maj Holmström (M) till ny ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden.
___
Beslutsexpediering
Ida Löfgren
Maj Holmström
Samhällsbyggnadsnämnden
Personal

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

24(48)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-03-25

KS0003/13
KF § 60

Avsägelse från Paula Örn (S)
Paula Örn (S) har inför dagens möte inkommit med en avsägelse från förtroendeuppdraget
som styrelseledamot i Surtefonden.
Valberedningen föreslår att Paula Örn (S) entledigas från sitt förtroendeuppdrag i Surtefonden
samt att Rolf Gustafsson (S) väljs till ny styrelseledamot i Surtefonden.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Paula Örn (S) från sitt förtroendeuppdrag
som styrelseledamot i Surtefonden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att välja Rolf Gustafsson (S) till ny styrelseledamot i
Surtefonden.
___
Beslutsexpediering
Paula Örn
Rolf Gustafsson
Förvaltningsekonom sektor kommunstyrelsen
Kommunsekreterare
Personal

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

25(48)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-03-25

KF § 61

Beslut om ajournering
Ordförande Klas Nordh (FP) väcker frågan om kommunfullmäktige kan ajournera sig kl 18.50
till förmån för årsstämman med AB Alebyggen.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att ajournera sig till förmån för årsstämman med AB
Alebyggen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

26(48)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-03-25

KF § 62

Årsstämma med AB Alebyggen
Årsstämman med AB Alebyggen genomförs.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

27(48)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-03-25

KS0060/13
KF § 63

Avveckling av Ale gymnasium
Utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde den 27 februari 2013 beslutat att inte starta
några nationella program hösten 2013. Utbildningsnämnden har också beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att avveckla Ale gymnasiums nationella program genom att erbjuda
nuvarande årskurs ett att fortsätta sin utbildning på annat gymnasium samt att garantera att
nuvarande årskurs två fullföljer sin utbildning på Ale gymnasium fram till vårterminens slut
2014.
Beslutsunderlag






Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-03-01.
Utbildningsnämndens beslut 2013-02-27 § 33.
Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid.
Rapport Ale gymnasium 2013-02-15, skrivelse från sektorchef.

Yrkande

Mikael Berglund (M) lämnar följande yrkande:
1.

Kommunfullmäktige avvecklar Ale gymnasiums nationella program genom att erbjuda
nuvarande årskurs ett att fortsätta sin utbildning på annat gymnasium samt att garantera
att nuvarande årskurs två fullföljer sin utbildning på Ale gymnasium.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller
detsamma.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige avvecklar Ale gymnasiums nationella program genom att erbjuda
nuvarande årskurs ett att fortsätta sin utbildning på annat gymnasium samt att garantera
att nuvarande årskurs två fullföljer sin utbildning på Ale gymnasium.

Beslutsgång

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

28(48)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-03-25

Beslut
1. Kommunfullmäktige avvecklar Ale gymnasiums nationella program genom att erbjuda
nuvarande årskurs ett att fortsätta sin utbildning på annat gymnasium samt att
garantera att nuvarande årskurs två fullföljer sin utbildning på Ale gymnasium.

___
Beslutsexpediering
Utbildningsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

29(48)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-03-25

KS0099/10
KF § 64

Förslag att avbryta projektet ny skola i Nödinge
Utbildningsnämnden har i sitt sammanträde den 27 februari 2013 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att avveckla Ale gymnasiums nationella program. Om Kyrkbyskolans åk
7-9 kan flyttas till lokaler i Ale gymnasium kommer antalet befintliga skolbyggnader i Nödinge
att räcka både nu och under de närmaste åren anser sektor utbildning, kultur och fritid.
Utbildningsnämnden föreslår därför Kommunfullmäktige att avbryta projektet att bygga ny
skola på Norra Kilandavägen i Nödinge.
Beslutsunderlag







Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-03-01.
Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens sammanträde 2013-02-27, UBN § 33.
Brev från Skanska, 2013-02-22.
Bilaga, skrivelse Ny skola i Nödinge, från fastighetschefen och upphandlingschefen
2013-02-22.
Bilaga, skrivelse Kontraktsskrivning med Skanska avseende fas 2 från upphandlingschefen
2013-03-08.

Yrkande

Mikael Berglund (M) lämnar följande yrkande:
1.
2.

3.

Kommunfullmäktige beslutar att avsluta projekteringen av ny skola på Norra
Kilandavägen i Nödinge efter färdigställandet av påbörjade handlingar.
Kommunstyrelsen uppdrar åt fastighetschefen och upphandlingschefen att gemensamt
teckna ett villkorat avtal avseende fas 2 med Skanska Sverige AB där Skanska ges rätten
att bygga den skola som kommunen och Skanska i fas 1 projekterat fram under
förutsättning att kommunen inom de närmsta två/tre åren fattar ett nytt beslut om att
bygga skolan inom kommunen.
Kommunstyrelsen ger utbildningsnämnden i uppdrag att utreda behovet av en skola i
det planerade bostadsområdet Kronogården, Älvängen.

Peter Rosengren (MP) yrkar på ändring i beslutsförslagets första punkt:
Kommunfullmäktige beslutar att avsluta projekteringen av ny skola på Norra
Kilandavägen i Nödinge efter färdigställandet av påbörjade handlingar.
Ersätts med:
Kommunfullmäktige beslutar att avsluta projekteringen av ny skola på Norra
Kilandavägen i Nödinge enligt alternativ 1 i handlingen Brev från Skanska
2013-02-22.
Mikael Berglund (M) tillstyrker Peter Rosengrens ändringsyrkande.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

30(48)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-03-25

Peter Rosengren (MP) yrkar på ändring i den andra punkten där texten ”... inom de närmsta
två/tre åren…” ersätts med ”...inom de närmsta tre åren…”.
Mikael Berglund (M) tillstyrker Peter Rosengrens ändringsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller
detsamma.
Ordförande ställer proposition på Peter Rosengrens första yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på Peter Rosengrens andra yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
1.

2.

Kommunstyrelsen uppdrar åt fastighetschefen och upphandlingschefen att gemensamt
teckna ett villkorat avtal avseende fas 2 med Skanska Sverige AB där Skanska ges rätten
att bygga den skola som kommunen och Skanska i fas 1 projekterat fram under
förutsättning att kommunen inom de närmsta tre åren fattar ett nytt beslut om att bygga
skolan inom kommunen.
Kommunstyrelsen ger utbildningsnämnden i uppdrag att utreda behovet av en skola i
det planerade bostadsområdet Kronogården, Älvängen.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige beslutar att avsluta projekteringen av ny skola på Norra
Kilandavägen i Nödinge enligt alternativ 1 i handlingen Brev från Skanska 2013-02-22.

Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att avslut projekteringen av ny skola på Norra
Kilandavägen i Nödinge enligt alternativ 1 i handlingen Brev från Skanska 2013-02-22.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

31(48)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-03-25

___
Beslutsexpediering
Utbildningsnämnden
Sektorchef UKF
Ekonomichef
Upphandlingschef
Fastighetschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

32(48)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-03-25

KS0006/13
KF § 65

Överföring av investeringsmedel från 2012 till 2013
I samband med bokslutsberedningen prövas om ej ianspråktagna investeringsmedel får
överföras till kommande år.
Den totala investeringsvolymen uppgick 2012 till 198 253 tkr efter överföring av 2011 års ej
utnyttjade anslag. Totalt utnyttjades 150 828 tkr. Därmed uppgår resterande ej utnyttjade
budgetmedel till 47 425 tkr. Av dessa föreslås 40 880 tkr överföras till 2013.
Följande justeringar av investeringsplanen föreslås






”Utbyggnad av GC-nät, 2 500 tkr flyttas från år 2013 till 2014.
”Utbyggnad enligt K 2020”, 2 000 tkr flyttas från år 2013 till 2014.
”Bussterminal Älvängen”. Det förväntade bidraget från Trafikverket, 14 500 tkr; flyttas
från år 2013 till 2014.
Anslaget ”Imkåpa till centralköket” föreslås få användas till inköp av mindre lastbil för
matdistribution.
Mark- och exploateringsavdelningen beviljas ett tilläggsanslag för 2013 på 6 407 tkr för
oförutsedda köp till kommunens markreserv.

Om samtliga investeringar genomförs under 2013 kommer det att medföra




En ökning av låneskulden med 285,7 mnkr.
En ökning av räntekostnaderna med 8,5 mnkr/år
Ökade driftkostnader för nämnderna med 23 mnkr/år i form av kapitalkostnader och
internhyra (kommunens avskrivningar ökar på helårsbasis med 14,0 mnkr).

Sektor kommunstyrelsen föreslår att investeringsmedel till ett belopp av 40 880 tkr överförs
från år 2012 till 2013 samt att det görs en översyn av investeringsplanen för 2013.
Beslutsunderlag









Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-02-20 och 2013-03-01.
Bilaga, Överföring av investeringsanslag 2012 till 2013.
Protokollsutdrag SBN 2013-01-17 § 2, tjänsteutlåtande sektor SB och bilaga SBN
Investeringsuppföljning 2012.
Protokollsutdrag OAN 2013-01-24 § 7.
Tjänsteutlåtande från sektor ATO, 2012-12-17.
Protokollsutdrag KFN 2012-12-17 § 93.
Protokollsutdrag UBN 2012-12-12 § 165.

Sektor kommunstyrelsen föreslår i tjänsteutlåtande Ombudgetering av investeringsmedel 2012 till
2013, 2013-03-01 att kommunfullmäktige godkänner överföring av 39 680 tkr av 2012 års
investeringsanslag till 2013.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

33(48)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-03-25

Peter Rosengren (MP), Paula Örn (S) och Ingmarie Torstensson (V) meddelar att miljöpartiet,
socialdemokraterna och vänsterpartiet avvaktar ställningstagande gällande beslutssats 2-3 tills
ärendet behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde
Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag med ändringen att
arbetsutskottets beslutssats 1:
Kommunfullmäktige godkänner överföring av 40 880 tkr av 2012 års
investeringsanslag till 2013.
ersätts med:
Kommunfullmäktige godkänner överföring av 39 680 tkr av 2012 års
investeringsanslag till 2013.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller
detsamma.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kommunfullmäktige godkänner överföring av 39 680 tkr av 2012 års investeringsanslag
till 2013.
Kommunfullmäktige godkänner att 2 500 tkr av investeringsanslaget ” Utbyggnad av
GC-nät”, flyttas från år 2013 till 2014.
Kommunfullmäktige godkänner att 2 000 tkr av investeringsanslaget ”Utbyggnad enligt
K 2020” flyttas från år 2013 till 2014.
Kommunfullmäktige godkänner att det förväntade bidraget från Trafikverket, 14 500
tkr; flyttas från år 2013 till 2014 avseende investeringsanslaget ”Bussterminal Älvängen”.
Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen ett tilläggsanslag på 6 407 tkr för
strategiska markförvärv till kommunens markreserv.
Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnderna att göra en översyn av investeringsplanen
för åren 2013-2016.

Protokollsanteckning

Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Ann-Christine Paulin (S), Björn Norberg (S), Klas
Karlsson (S), Hasse Andersson (S), Johnny Sundling (V), Ingmarie Torstensson (V) och Peter
Rosengren (MP) lämnar följande protokollsanteckning:
S,V,MP avstår ställningstagande till dess ett underlag för motivet att skjuta på
investeringar ”Utbyggnad GC-nät” samt ”utbyggnad enligt K2020” presenterats.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

34(48)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-03-25

Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner överföring av 39 680 tkr av 2012 års
investeringsanslag till 2013.
2. Kommunfullmäktige godkänner att 2 500 tkr av investeringsanslaget ”Utbyggnad av
GC-nät”, flyttas från år 2013 till 2014.
3. Kommunfullmäktige godkänner att 2 000 tkr av investeringsanslaget ”Utbyggnad
enligt K 2020” flyttas från år 2013 till 2014.
4. Kommunfullmäktige godkänner att det förväntade bidraget från Trafikverket, 14 500
tkr; flyttas från år 2013 till 2014 avseende investeringsanslaget ”Bussterminal
Älvängen”.
5. Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen ett tilläggsanslag på 6 407 tkr för
strategiska markförvärv till kommunens markreserv.
6. Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnderna att göra en översyn av investeringsplanen
för åren 2013-2016.
___
Beslutsexpediering
Sektorchefer
Controllers, sektorekonomer
Redovisningschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

35(48)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-03-25

KS0027/13
KF § 66

Medel ur utvecklingsfonden
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-17 § 197 att inrätta en utvecklingsfond grundad på
kapital från återbetalning av AFA Försäkring för åren 2007 och 2008. Enligt beslutet ska det i
bokslut 2012 reserveras 23,9 mkr i en utvecklingsfond som disponeras:




7,3 Mkr under 2013
8 Mkr under 2014
8,6 Mkr under 2015.

Vidare ska medel från utvecklingsfonden inte disponeras för permanent ramhöjande
verksamhet.
Sektor kommunstyrelsen föreslår utvecklingsprojekt inom följande områden: varumärke,
Lean, miljöprogram, klimatinvesteringar, näringsliv, räddningstjänstförbundet, nationell och
internationell utveckling för ungdomar. Det är projekt som på olika sätt kan bidra till att Ale
tar ett stort steg mot visionen ”Ale – lätt att leva”.
Medel som äskas för 2013 överstiger kommunfullmäktiges tidigare beslut med 1,2 Mkr.
Kommunstyrelsen får föreslå kommunfullmäktige vilka prioriteringar som bör göras.
Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen, 2013-02-12.
Budget för nationell och internationell utveckling ungdomar.

Yrkande

Mikael Berglund (M) lämnar följande yrkande:
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Kommunfullmäktige beslutar att för 2013 bevilja medel ur Utvecklingsfonden till
nedanstående områden:
stärka varumärke 2,0 Mkr
ständiga förbättringar (Lean) 1,8 Mkr
miljöprogram 0,1 Mkr
klimatinvesteringar 0,4 Mkr
näringsliv 1,0 Mkr
räddningstjänstförbundet Bohus 1,6 Mkr
nationell och internationell utveckling för ungdomar 0,4 Mkr

Paula Örn (S) lämnar följande yrkande:
1.
a)
b)

Kommunfullmäktige beslutar att för 2013 bevilja medel ur Utvecklingsfonden till
nedanstående områden:
Projekt Ungdomsarbetslöshet 1,5 Mkr
Läromedel och skolmaterial 1,0 Mkr

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

36(48)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-03-25

c)
d)
e)
f)
g)
h)

Medborgarcenter/E-tjänster 1,25 Mkr
Klimatåtgärder 1,0 Mkr
Vård och omsorgs YEE 0,15 Mkr
Näringsliv 0,3 Mkr
LEAN-uppstart 0,5 Mkr
Uppstartskostnader Bohus räddningstjänstförbund 1,6 Mkr

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige beslutar att för 2013 bevilja medel ur Utvecklingsfonden till
nedanstående områden:
stärka varumärke 2,0 Mkr
ständiga förbättringar (Lean) 1,8 Mkr
miljöprogram 0,1 Mkr
klimatinvesteringar 0,4 Mkr
näringsliv 1,0 Mkr
räddningstjänstförbundet Bohus 1,6 Mkr
nationell och internationell utveckling för ungdomar 0,4 Mkr

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Reservation

Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Ann-Christine Paulin (S), Björn Norberg (S), Klas
Karlsson (S), Hasse Andersson (S), Johnny Sundling (V), Ingmarie Torstensson (V) och Peter
Rosengren (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för Paula Örns
yrkande.
Yrkande

Under kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Mikael Berglund (M) om en ändring i
kommunstyrelsens beslutsförslag. Ändringen innebär att 500 000 kr avsätts åt det
drogförebyggande arbetet i Ale kommun. Pengarna föreslås tas från den föreslagna posten
ständiga förbättringar vilket innebär att den reduceras med 500 000 kr till 1,3 Mkr. Robert
Jansson (SD) och Jan Skog (M) tillstyrker förslaget.
Paula Örn (S) yrkar på att medel från Utvecklingsfonden disponeras på följande sätt:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Projekt Ungdomsarbetslöshet 1,5 Mkr
Läromedel och skolmaterial 1, 0 Mkr
Medborgarcenter/E-tjänster 1,0 Mkr
Klimatåtgärder 0,75 Mkr
Vård och omsorgs YEE 0,15 Mkr
Näringsliv 0,3 Mkr
LEAN –uppstart 0,5 Mkr

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

37(48)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-03-25

h) Uppstartskostnader Bohus räddningstjänstförbund 1,6 Mkr
i) Drogförebyggande arbete 0,5 Mkr
Paula Örns (S) yrkande tillstyrks av Peter Rosengren (MP), Ingmarie Torstensson (V) och
Tyrone Hansson (S)
Beslutsgång

Ordförande ställer propositions på kommunstyrelsens beslutsförslag med Mikael Berglunds
(M) ändringsyrkande och Paula Örns (S) yrkande. Ordförande finner kommunfullmäktige
besluta i enlighet med kommunstyrelsens beslutsförslag med Mikael Berglunds (M)
ändringsyrkande.
Omröstningsresultat

Votering begärs. Följande voteringsordning godkänns:
Ja –röst för bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag med Mikael Berglunds (M)
ändringsyrkande.
Nej –röst för bifall till Paula Örns (S) yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar med 26 ja –röster mot 22 nej –röster att bifalla
kommunstyrelsens beslutsförslag med Mikael Berglunds (M) ändringsyrkande.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att för 2013 bevilja medel ur Utvecklingsfonden till
nedanstående områden:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

stärka varumärke 2,0 Mkr
ständiga förbättringar (Lean) 1,3 Mkr
miljöprogram 0,1 Mkr
klimatinvesteringar 0,4 Mkr
näringsliv 1,0 Mkr
räddningstjänstförbundet Bohus 1,6 Mkr
nationell och internationell utveckling för ungdomar 0,4 Mkr
drogförebyggande arbete 0,5 Mkr

Reservation

Jarl Karlsson (S), Eva Eriksson (S), Rolf Gustafsson (S), Paula Örn (S), Jean Altun (S), Kerstin
Stål (S), Dennis Ljunggren (S), Inga-Lill Andersson (S), Willy Kölborg (S), Klas Karlsson (S),
Hasse Andersson (S), Natalya Raad (S), Toni Andersson (S), Elaine Björkman (S), Stina-Kajsa
Melin (S), Tyrone Hansson (S), Peter Ohlsson (S), Johnny Sundling (V), Ingmarie Torstensson
(V), Maria Bergérus (V), Peter Rosengren (MP) och Marcus Larsson (MP) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Paula Örns (S) yrkande.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

38(48)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-03-25

___
Beslutsexpediering
Kommunchef
Miljöplanerare
Näringslivschef
Kommunikationschef
Internationell samordnare
Ekonomichef
Budgetchef
Förvaltningsekonom, sektor kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

39(48)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-03-25

KS0022/13
KF § 67

Uppdrag till demokratiberedningen att komma med
förbättringsförslag avseende politisk organisation
från 2015
Kommunfullmäktige beslutade i april 2010 att fastställa arvodes-och demokratigruppens
principförslag till ny nämndorganisation från 2011.
Syftet med förslaget var:
-

Att få en effektivitet i besluten genom att skapa en organisation som svarar mot
förändringar i såväl omvärlden som kommunen.

-

Att organisationen skall vara tydlig och det ska vara enkelt för kommuninvånarna att
förstå nämndernas innehåll och ansvar.

-

Att organisationen ska stimulera till deltagande, förnya politiken och skapa lärande
processer.

-

Att skapa ökade möjligheter att från en politisk horisont diskutera betydelsefulla
framtidsfrågor.

Från 2011 infördes också en ny tjänstemannaorganisation, med en förvaltning och fyra
sektorer.
Den politiska organisationen har inför 2013 reviderats genom en minskning av antalet
arbetsutskott.
Kommunfullmäktiges ordförande Klas Nordh (FP) och kommunstyrelsens ordförande Mikael
Berglund (M) föreslår nu att kommunfullmäktige ger demokratiberedningen i uppdrag att till
kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2014 presentera skriftlig analys och utvärdering av
den nuvarande politiska organisationen, samt lämna förbättringsförslag till utformning av ny
politisk organisation från den nya mandatperioden 2015.
Uppdraget syfte är att nå
•

ökad samstämmighet mellan tjänstemannaorganisationen och den politiska
organisationen.

Uppdragets mål är att nå
•

ökad effektivitet avseende inflytande och demokrati, ekonomi och processer.

Tanken är att kommunfullmäktige ska fatta beslut om ny politisk organisationsstruktur senast i
mars 2014, inför att den ska träda i kraft från 2015.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

40(48)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-03-25

Beslutsunderlag



Skrivelse från kommunfullmäktiges ordförande Klas Nordh (FP) och kommunstyrelsens
ordförande Mikael Berglund (M), 2013-01-23.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige uppdrar åt demokratiberedningen att till kommunfullmäktiges
sammanträde i januari 2014 presentera skriftlig analys och utvärdering av den nuvarande
politiska organisationen, samt lämna förbättringsförslag avseende utformning av politisk
organisation från 2015.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige
bifaller de samma.

Beslut
1. Kommunfullmäktige uppdrar åt demokratiberedningen att till kommunfullmäktiges
sammanträde i januari 2014 presentera skriftlig analys och utvärdering av den
nuvarande politiska organisationen, samt lämna förbättringsförslag avseende
utformning av politisk organisation från 2015.
___
Beslutsexpediering
Demokratiberedningen
Kommunfullmäktiges ordförande
Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

41(48)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-03-25

KS0204/12
KF § 68

Handlingsprogram 2013-2015 enligt Lagen om
skydd mot olyckor samt Lagen om extraordinär
händelse i fredstid
Varje svensk kommun har ett uttalat ansvar att förbereda sig för oönskade händelser, enligt
Lag om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap (2006:544). Därför ska alla kommuner arbeta fram en kommunal risk- och
sårbarhetsanalys. Denna analys kan ses som en del av kommunens förebyggande
säkerhetsarbete och syftar till att identifiera kommunens risker och sårbarheter. Analysen
syftar även till att öka kunskapen om vad som kan hända i kommunen och därmed till att höja
riskmedvetenheten.
Med hjälp av risk- och sårbarhetsanalysen, kan alla få en gemensam bild av hur kommunens
risker och sårbarheter ser ut. Viktiga aktörer får därmed god kunskap om varandras områden
och kan tillsammans sträva efter att kommunens invånare får en trygg och säker miljö att bo
och vistas i. Risk- och sårbarhetsanalysen måste vara en levande process med tanke på att
samhället hela tiden utvecklas, vilket innebär att nya risker och hot kommer till medan andra
försvinner.
Inför varje mandatperiod fastställer kommunfullmäktige ett handlingsprogram där
identifierade åtgärder enligt risk- och sårbarhetsanalysens mål, åtgärder och samverkansformer
tydliggörs för kommunens nämnder, styrelser och bolag. Respektive handling/aktivitet
genererar en aktivitetsplan för respektive nämndområde. Uppföljning av
handlingsprogrammet sker årligen i samband med bokslutsarbetet. Nämndens ansvar hanteras
i respektive nämndplan.
Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen, 2013-02-06.
Handlingsprogram 2013-2015 enligt Lagen om skydd mot olyckor samt Lagen om extra
ordinär händelse.

Yrkande

Paula Örn (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg att kommunstyrelsen uppdrar
åt sektor kommunstyrelsen att i mars 2014 presentera en uppföljning av handlingsprogram
2013-2015 enligt Lagen om skydd mot olyckor samt Lagen om extra ordinär händelse.

Beslutsgång

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

42(48)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-03-25

Ordförande ställer proposition på Paula Örns tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor kommunstyrelsen att i mars 2014 presentera en
uppföljning av handlingsprogram 2013-2015 enligt Lagen om skydd mot olyckor samt
Lagen om extra ordinär händelse.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Handlingsprogram 2013-2015 – enligt Lagen om
skydd mot olyckor och lag om extraordinär händelse”.

Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Handlingsprogram 2013-2015 – enligt Lagen
om skydd mot olyckor och lag om extraordinär händelse”.
___
Beslutsexpediering
Administrativ chef, sektor kommunstyrelsen
Brotts- och säkerhetshandläggare
Länsstyrelsen
Bohus Räddningstjänstförbund
Samtliga nämnder
Kommunstyrelsen
AB Alebyggen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

43(48)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-03-25

KS0258/10
KF § 69

Svar på motion från Börje Ohlsson (-) om
busstrafiken på Ledetvägen i Alafors
I en motion från Börje Ohlsson (-) föreslås att tung busstrafik endast går på Alingsåsvägen
och att busstrafiken på Ledetvägen ersätts med flexlinje som blir matarbussar till den tunga
busstrafiken på Alingsåsvägen och till tågen. Vidare föreslås vägbulor för att minska farten för
övrig trafik.
Grunden till motionen är att busstrafiken på Ledetvägen upplevs som störande och farlig för
skolbarn på den trånga trottoaren. Många bussar har få passagerare och ses som olönsamma.
Ale kommun har tillsammans med Västtrafik, inför den nya trafikstarten 9 december 2012,
planerat för tätortstrafik med mindre bussar. Tätortsbussarna planerades gå i slinga i tätorterna
och mata till tågen. Tyvärr meddelade Västtrafik i juni 2012 att det inte finns resurser att starta
upp en tätortstrafik inför 2013.
Ale kommun kommer att fortsätta arbeta för att få mindre bussar. Under hösten 2013
kommer en liten buss med eldrift att testas i tätort. Målsättningen är att Ale kommun kommer
att ha fler elbussar i drift i framtiden.
När det gäller åtgärder på Ledetvägen har svar inhämtats från enheten för infrastruktur som
skriver att; Frågor om utformning på Ledetvägen hanteras av Trafikverket. Ale kommun har i många år
påtalat behovet av en trafiksäker lösning på Ledetvägen för Trafikverket som är ansvarig väghållare och
kommer fortsätta att göra detta.
Motionen lämnades in i oktober 2010 och remiss skickades till samhällsbyggnadsnämnden i
januari 2011 för yttrande om förslag till trafiksäkerhetsåtgärder på Ledetvägen. Svar inkom
från sektor samhällsbyggnad den 8 februari 2013. Skälet till att remissvar från sektor
samhällsbyggnad har dröjt beror på frågans komplexitet då diskussioner om en lösning med
Trafikverket som väghållare drar ut på tiden.
Förhoppningsvis kommer elbussen som ska testas att visa att behov finns av mindre, tystare
bussar inne i bostadsområden. Sektor kommunstyrelsen föreslår att Ale kommun inväntar
resultaten från testet och fortsätter ha en dialog med Västtrafik i frågan.
Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen, 2013-02-08.
Motion från Börje Ohlsson (-) om busstrafiken på Ledetvägen i Alafors, 2010-10-29.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

44(48)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-03-25

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige
besluta detsamma.

Beslut
1. Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad.
___
Beslutsexpediering
Miljöplanerare
Börje Ohlsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

45(48)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-03-25

KS0032/12
KF § 70

Återrapportering av frågor från
ortsutvecklingsmöten hösten 2012
Kommunfullmäktiges ordförande gör en muntlig återrapportering till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-01-28 § 15 om en återrapportering angående de frågor
från höstens ortsutvecklingsmöten som ej hade besvarats i samband med
kommunfullmäktiges möte i januari. Kommunfullmäktige beslutade att återrapporteringen
skulle ske i samband med mars månads möte.
Alla frågor har besvarats med undantag för en fråga som ställdes under ortsutvecklingsmötet i
Skepplanda samt tre frågor som ställdes under ortsutvecklingsmötet i Surte. Av de tre frågor
som berör Surte så är två av frågorna inte en kommunal angelägenhet. Arbetet med att f
samtliga frågor besvarade fortsätter.
Yrkande

Jan A Pressfeldt (AD), Jarl Karlsson (S), Mikael Berglund (M) och Stina-Kajsa Melin (S) yrkar
på en återremiss av ärendet med motiveringen att fungerande rutiner för besvarande av frågor
måste förtydligas/skapas.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner kommunfullmäktige
besluta det samma

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera med motiveringen att fungerande
rutiner för besvarande av frågor måste förtydligas/skapa.
___
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktiges presidie
Utvecklings- och förvaltningssekreterare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

46(48)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-03-25

KS0003/13
KF § 71

Delgivningar


Länsstyrelsens beslut att utse Erik Karlsson (M) till ny ersättare för moderaterna i
kommunfullmäktige.



Länsstyrelsens beslut att utse Kerstin Grund (S) till ny ersättare för socialdemokraterna
i kommunfullmäktige.



Länsstyrelsens beslut att utse Camilla Karlsson (V) till ny ersättare för vänsterpartiet i
kommunfullmäktige.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

47(48)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-03-25

KS0003/13
KF § 72

Ny avsägelse från Marcus Larsson (MP)
Marcus Larsson (MP) har inför dagens möte inkommit med en avsägelse från uppdragen som
ledamot i utbildningsnämnden och ersättare i kommunfullmäktige.
Valberedningen föreslår att Marcus Larsson (MP) entledigas ifrån sina förtroendeuppdrag.
Vidare föreslår valberedningen att länsstyrelsen tillskrivs angående en ny sammanräkning med
anledning av att Marcus Larsson (MP) avsäger sig uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige. Avslutningsvis föreslår valberedningen att Jenny Sandkvist (MP) väljs till
ny ledamot i utbildningsnämnden.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Marcus Larsson (MP) från sina
förtroendeuppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i
utbildningsnämnden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att tillskriva länsstyrelsen om en ny sammanräkning med
anledning av att Marcus Larsson (MP) avsäger sig sitt förtroendeuppdrag som ersättare
i kommunfullmäktige.
3. Kommunfullmäktige beslutar att utse Jenny Sandkvist (MP) till ny ledamot i
utbildningsnämnden.
___
Beslutsexpediering
Marcus Larsson
Länsstyrelsen
Jenny Sandkvist
Utbildningsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

48(48)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-03-25

KS0078/13
KF § 73

Motion om daglig fysisk aktivitet i skolan
Johnny Sundling (V) och Ingmarie Torstensson (V) har inkommit med en motion om att
införa 45 minuters daglig fysisk aktivitet i Ales alla grundskolor.

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

