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KF § 12

KS0014/12

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige
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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KF § 13
Ändringar av föredragningslistan
Kommunfullmäktiges ordförande föreslår följande ändringar av föredragningslistan:


Extraärende angående inrättande av ny taxa för hyra av konstgräsplaner (dnr
KS0253/11) tas upp som ärende nr 15



Ärende nr 11 angående svar på motion från Aroseniusskolan om praon, bordläggs så
att motionen behandlas i samband med motioner från ungdomsfullmäktige hösten
2011.



Ärende nr 16 angående en allmänpolitisk debatt återremitteras.

BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med föreslagna förändringar.
___
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KF § 14

KS0003/12

Avsägelse från Rolf Skånberg (AD)
Rolf Skånberg (AD) har inkommit med en begäran om entledigande från uppdraget som
ersättare i styrelsen för AB Alebyggen.
Valberedningen föreslår att Rolf Skånberg (AD) skall entledigas från sitt förtroendeuppdrag
samt att Ulf-Göran Solving (AD) utses till ny ersättare i styrelsen för AB Alebyggen.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Rolf Skånberg (AD) från förtroendeuppdraget
som ersättare i styrelsen för AB Alebyggen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att utse Ulf-Göran Solving (AD) till ny ersättare i styrelsen
för AB Alebyggen.
___
Expedieras till
Rolf Skånberg
Ulf-Göran Solving
Personal
Kommunsekreterare
AB Alebyggen
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KF § 15

KS0003/12

Avsägelse från Isabell Korn (M)
Isabell Korn (M) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från
förtroendeuppdragen som:





ersättare i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
ledamot i kommunstyrelsen
ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott
2:e vice ordförande i Nödinge ortsutvecklingspresidium

Valberedningen föreslår att Isabell Korn (M) blir entledigad från ovanstående
förtroendeuppdrag samt att fyllnadsvalen bordläggs.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Isabell Korn (M) från ovanstående uppdrag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ovanstående fyllnadsval.
___
Expedieras till
Isabell Korn
Kommunsekreterare
Utvecklings- och förvaltningssekreterare
Personal
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
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KF § 16

KS0003/12

Begäran från Amela Sako (S) om entledigande från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige
Amela Sako (S) har inkommit med en begäran att få bli entledigad från förtroendeuppdraget
som ersättare i kommunfullmäktige.
Valberedningen föreslår att Amela Sako (S) entledigas från sitt förtroendeuppdrag samt att
kommunfullmäktige tillskriver länsstyrelsen om en ny sammanräkning.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Amela Sako (S) från sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige beslutar att begära en ny sammanräkning från länsstyrelsen.
___
Expedieras till
Amela Sako
Kommunsekreterare
Personal
Länsstyrelsen
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KF § 17

KS0003/12

Avsägelse från Anna Björklund (MP)
Anna Björklund (MP) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från
förtroendeuppdraget som ersättare i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige entlediga Anna Björklund (MP) från
förtroendeuppdraget som ersättare i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden samt att Angelina
Saaranen (MP) väljs till ny ersättare i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Anna Björklund (MP) från
förtroendeuppdraget som ersättare i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att utse Angelina Saaranen (MP) till ny ersättare i omsorgsoch arbetsmarknadsnämnden.
___
Expedieras till
Anna Björklund
Angelina Saaranen
Kommunsekreterare
Personal
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
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KF § 18

KS0003/11

Begäran om ny röstsammanräkning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-01-30 § 3 att bordlägga frågan om val av andre vice
ordförande till presidiet för ortsutvecklingsmöten i Alvhem.
Valberedningen föreslår under dagens möte Leif Gustafsson (AD) väljs om till andre vice
ordförande till presidiet för ortsutvecklingsmöten i Alvhem.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att välja Leif Gustafsson till andre vice ordförande till
presidiet för ortsutvecklingsmöten i Alvhem.
___
Expedieras till
Leif Gustafsson
Kommunsekreterare
Personal
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KF § 19

KS0258/11

Begäran om tidigareläggande av investeringsanslag för upphandling av GIS-stöd till
sektor samhällsbyggnad
IT-stödet inom sektor samhällsbyggnad är väldigt fragmenterat och inom flera områden
föråldrat. Systemen är idag inte anpassade till dagens sätt att arbeta och krav på möjligheter att
integrera systemen mot varandra. Inte heller är nuvarande IT-stöd anpassade till de krav på elösningar som kommer att efterfrågas i allt större grad. Sammantaget genererar alla dessa
programvaror ett stort antal avtal med bl.a. stora kostnader som följd.
Budgeten för upphandling och implementering av IT-stöd GIS är fördelad med 650 000 kr för
2011 och 250 000 kr per år under 2012-2015. Prognosen för 2011 är att totalt ca 500 000 kr
kommer att förbrukas av befintlig budget vilket innebär att tillgängliga medel för 2012 (om
återstående medel från 2011 får överföras) är ca 400 000 tusen kronor. Den totala
investeringskostnaden 2012 beräknas till cirka 1 200 000 kr varför 800 000 kr av
investeringsmedlen för 2013-2016 behöver tidigareläggas. Efter planerade upphandlingar
beräknas den årliga underhållskostnaden minska från cirka 800 000 kr till 280 000 kr.
Sektor kommunstyrelsen föreslår att samhällsbyggnadsnämndens begäran om att få
tidigarelägga 800 000 kronor av investeringsanslag för inköp av geografiskt
informationssystem under åren 2013-2016 beviljas.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef, 2012-01-02.
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att 800 000 kr av investeringsanslaget ”Geografiskt
informationssystem” åren 2013-2016 flyttas till år 2012.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att 800 000 kr av investeringsanslaget ”Geografiskt
informationssystem” åren 2013-2016 flyttas till år 2012.
___
Expedieras till
Sektorschef, sektor samhällsbyggnad
Administrativ chef, sektor samhällsbyggnad
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KF § 20

KS0254/11

Inrättande av ny taxa för kulturskolans vuxna deltagare
Efter genomgång av taxorna inom kulturverksamheten föreslår kultur- och fritidsnämnden att
dessa utökas med taxor för vuxnas deltagande inom kulturskolan.
När det gäller vuxnas deltagande i kulturskolans kurser föreslås att de har rätt att delta i mån
av plats mot erläggande av dubbel avgift. De berörda aktiviteterna är ”Ämneskurser enskilt
och i större grupp”. Anmälningsavgiften är normalt 600 kr per termin och gruppundervisning,
dvs. fler än åtta personer i en grupp kostar 400 kr per termin. För vuxna blir då kostnaden
1 200 kr per termin respektive 800 kr per termin.
Sektor kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar den av kultur- och
fritidsnämnden föreslagna taxan.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef, 2011-12-12.
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar den av kultur- och fritidsnämnden föreslagna taxan för vuxnas
deltagande inom kulturskolan.
2. Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska gälla från och med 2012-03-01.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar den av kultur- och fritidsnämnden föreslagna taxan för vuxnas
deltagande inom kulturskolan.
2. Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska gälla från och med 2012-03-01.
___
Expedieras till
Sektorschef, utbildning kultur och fritid
Verksamhetschef, kultur och fritid
Enhetschef, kulturskolan och allmänkultur
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KF § 21

KS0140/11

Antagande av ny förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv,
Stenungsund och Tjörn
En permanent lagstiftning med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet gäller
fr.o.m. 1 januari år 2004. Motivet till lagstiftningen är att ge lokala aktörer bättre möjligheter
att prioritera gemensamma insatser. Målgruppen är individer som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser och syftet är att förhindra en rundgång mellan olika aktörer.
Lagstiftningen omfattar fyra parter; Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Kommuner och
Regioner. Den finansiella samordningen syftar till en effektivare resursanvändning och skall
bedrivas genom ett fristående samordningsförbund som utgör en ny form av offentligrättslig
juridisk person där de fyra parterna är representerade.
Den 1 april 2008 bildades Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn.
Samordningsförbundets förbundschef har på uppdrag av Samordningsförbundet Ale,
Kungälv, Stenungsund och Tjörns styrelse reviderat och uppdaterat den förbundsordning som
gällt sedan förbundet bildades 2008-04-01.
Förbundsordningen har främst reviderats och uppdaterats i följande paragrafer: § 5, § 12, § 14,
§ 18 och § 20.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, administrativ chef, 2011-11-28.
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner det reviderade förslaget till ny förbundsordning för
Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner det reviderade förslaget till ny förbundsordning för
samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn.
__
Expedieras till
Samordningsförbundet
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KF § 22

KS0224/10

Svar på motion från Aroseniusskolan om praon
I en motion från ungdomsfullmäktige föreslås att kommunen ska återinföra prao -perioden
igen.
Grunden till motionen är att ungdomarna ser prao -perioden som en värdefull del i skolans
utbildning och att de tycker det är viktigt att den återinförs igen.
Motionen har remitterats till utbildningsnämnden som behandlade ärendet under sitt
sammanträde den 23 februari 2011.
Utbildningsnämnden har i sitt remissvar bland annat anfört att det i Skolverkets nya råd och
rekommendationer betonas att studie- och yrkesorientering ska vara naturliga inslag i
grundskolans samtliga årskurser, inte bara i årskurs 8 och 9, och att det därför inte längre är
möjligt att lägga den stora delen av elevernas kontakter med arbetslivet samt merparten av
studie- och yrkesvägledarnas insatser till årskurs 8 och 9. Kommunstyrelsen har därför
föreslagit att kommunfullmäktige avslår motionen.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 mars 2011 att återremittera motionen till sektor
kommunstyrelse för ytterligare utredning för att kunna få enhetliga riktlinjer för alla skolor i
kommunen gällande prao.
Utredningen visade att det finns enhetliga riktlinjer för alla skolor i kommunen gällande prao
och att alla skolor i Ale följer Ale kommuns ”arbetsplan för studie- och
yrkesvägledningsverksamheten i förskoleklass till årskurs 9”.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Erik Lidberg, kommunchef, 2011-12-15.
Handläggare: Joachim Wever, utvecklingsstrateg.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Under kommunfullmäktiges möte yrkar ordförande Klas Nordh (FP) att ärendet bordläggs så
att motionen behandlas i samband med motioner från ungdomsfullmäktige hösten 2011.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bordlägger ärendet så att motionen behandlas i samband med
motioner från ungdomsfullmäktige hösten 2011.
___
Expedieras till
Utvecklings- och förvaltningssekreterare
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KF § 23

KS0245/11

Ändring av reglementena för kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden med
anledning av ändrad beslutsordning för detaljplaneprocessen
Samhällsbyggnadsnämnden har tillskrivit kommunfullmäktige med en begäran om vissa
ändringar av detaljplaneprocessen. De föreslagna ändringarna innebär att kommunfullmäktige
delegerar till samhällsbyggnadsnämnden att anta detaljplaner som inte är av principiell
beskaffenhet eller av större vikt. Sedan tidigare är det delegerat till samhällsbyggnadsnämnden
att anta detaljplaner med enkelt planförfarande. Det är reglerat i Plan och bygglagen 5 kap 27
§ vad som av fullmäktige kan delegeras till nämnd. För att kunna genomföra den föreslagna
ändringen av detaljplaneprocessen, behöver justeringar göras i reglementena för såväl
kommunstyrelse som samhällsbyggnadsnämnd.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, administrativ chef och Erik Lidberg, kommunchef, 201201-03.
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist.
Paula Örn (S) och Rolf Gustavsson (S) meddelar att de avvaktar ställningstagande tills ärendet
behandlas på kommunstyrelsens sammanträde.
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar att arbetsutskottets beslutsförslag:
1. Kommunfullmäktige ändrar reglementet för kommunstyrelsen i § 2, p4 enligt följande;
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna
Den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten samt erforderlig planläggning enligt plan
och bygglagstiftningen på översiktlig nivå. I ledningsansvaret ingår att ta beslut om upprättande av
eventuella planprogram och detaljplaner. För detaljplaner som upprättas med enkelt planförfarande och
detaljplaner som inte är av principiell beskaffenhet eller av större vikt (PBL 5 kap § 29) är planbesked
och antagandebeslutet delegerat till samhällsbyggnadsnämnden.
2. Kommunfullmäktige ändrar reglementet för samhällsbyggnadsnämnden i § 3, p1, stycke 2 enligt följande;
Plan- och byggområdet
Ansvaret för översiktliga planeringen och beslut om upprättande av planprogram och detaljplaner åvilar
dock kommunstyrelsen. För detaljplaner som upprättas med enkelt planförfarande, samt detaljplaner som
inte är av principiell beskaffenhet eller av större vikt (PBL 5 kap § 27) delegeras antagandebeslutet till
samhällsbyggnadsnämnden. Beslutanderätten i vissa planfrågor innefattar även beslut om planbesked.
ersätts med:
1. Kommunfullmäktige ändrar reglementet för kommunstyrelsen i § 2, p4 enligt följande;
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I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna
Den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten samt erforderlig planläggning enligt plan
och bygglagstiftningen på översiktlig nivå. I ledningsansvaret ingår att ta beslut om upprättande av
eventuella planprogram och detaljplaner. För detaljplaner som upprättas med enkelt planförfarande och
detaljplaner som inte är av principiell beskaffenhet eller av större vikt (PBL 5 kap § 29) och
överensstämmer med översiktsplanen är planbesked och antagandebeslutet delegerat till
samhällsbyggnadsnämnden.
2. Kommunfullmäktige ändrar reglementet för samhällsbyggnadsnämnden i § 3, p1, stycke 2 enligt följande;
Plan- och byggområdet
Ansvaret för översiktliga planeringen och beslut om upprättande av planprogram och detaljplaner åvilar
dock kommunstyrelsen. För detaljplaner som upprättas med enkelt planförfarande, samt detaljplaner som
inte är av principiell beskaffenhet eller av större vikt (PBL 5 kap § 27) och överensstämmer med
översiktsplanen delegeras antagandebeslutet till samhällsbyggnadsnämnden. Beslutanderätten i vissa
planfrågor innefattar även beslut om planbesked.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller
detsamma.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige ändrar reglementet för kommunstyrelsen i § 2, p4 enligt följande;
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna
Den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten samt erforderlig
planläggning enligt plan och bygglagstiftningen på översiktlig nivå. I ledningsansvaret ingår
att ta beslut om upprättande av eventuella planprogram och detaljplaner. För detaljplaner
som upprättas med enkelt planförfarande och detaljplaner som inte är av principiell
beskaffenhet eller av större vikt (PBL (2010:900) 5 kap § 27) och överensstämmer med
översiktsplanen är planbesked och antagandebeslutet delegerat till
samhällsbyggnadsnämnden.
2. Kommunfullmäktige ändrar reglementet för samhällsbyggnadsnämnden i § 3, p1, stycke 2
enligt följande;
Plan- och byggområdet
Ansvaret för översiktliga planeringen och beslut om upprättande av planprogram och
detaljplaner åvilar dock kommunstyrelsen. För detaljplaner som upprättas med enkelt
planförfarande, samt detaljplaner som inte är av principiell beskaffenhet eller av större vikt
(PBL (2010:900) 5 kap § 27) och överensstämmer med översiktsplanen delegeras
antagandebeslutet till samhällsbyggnadsnämnden. Beslutanderätten i dessa planfrågor
innefattar även beslut om planbesked.
Inlägg
Jan A Pressfeldt (AD)
Rune Karlsson (SD)
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

17(27)

Kommunfullmäktige
2012-02-27
Yrkanden
Under kommunfullmäktiges yrkar Robert Jansson (SD) avslag till kommunstyrelsens förslag
med motiveringen att det undergräver Sverigedemokraternas möjlighet att deltaga i
detaljplanprocessen.
Mikael Berglund (M) och Paula Örn (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Robert Janssons (SD)
yrkande. Ordförande finner kommunfullmäktige besluta i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige ändrar reglementet för kommunstyrelsen i § 2, p4 enligt följande;
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna
Den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten samt erforderlig
planläggning enligt plan och bygglagstiftningen på översiktlig nivå. I ledningsansvaret ingår
att ta beslut om upprättande av eventuella planprogram och detaljplaner. För detaljplaner
som upprättas med enkelt planförfarande och detaljplaner som inte är av principiell
beskaffenhet eller av större vikt (PBL (2010:900) 5 kap § 27) och överensstämmer med
översiktsplanen är planbesked och antagandebeslutet delegerat till
samhällsbyggnadsnämnden.
2. Kommunfullmäktige ändrar reglementet för samhällsbyggnadsnämnden i § 3, p1, stycke 2
enligt följande;
Plan- och byggområdet
Ansvaret för översiktliga planeringen och beslut om upprättande av planprogram och
detaljplaner åvilar dock kommunstyrelsen. För detaljplaner som upprättas med enkelt
planförfarande, samt detaljplaner som inte är av principiell beskaffenhet eller av större vikt
(PBL (2010:900) 5 kap § 27) och överensstämmer med översiktsplanen delegeras
antagandebeslutet till samhällsbyggnadsnämnden. Beslutanderätten i dessa planfrågor
innefattar även beslut om planbesked.
___
Expedieras till
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunjurist

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

18(27)

Kommunfullmäktige
2012-02-27

KF § 24

KS0260/11

Begäran om medel från kommunstyrelsens medel för särskilda insatser för tillväxt
Kommunstyrelsen har reserverat medel för särskilda insatser för tillväxt. Sedan ett par år
tillbaka har samhällsbyggnadsnämnden varje år tilldelats 3 275 tkr av dessa medel för att kunna
klara de krav som ställs på nämndens verksamhet med anledning av kommunens expansion
och det pågående väg- och järnvägsprojektet. Medlen har utnyttjats för att tillgodose
verksamheternas behov av resurser i form av personal och konsulttjänster. Behovet kvarstår
2012 varför nämnden begär att medlen överförs.
Sektor kommunstyrelsen föreslår att samhällsbyggnadsnämndens begäran bifalls.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef, 2011-12-29.
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar att arbetsutskottets beslutsförslag:
1. Kommunstyrelsen beslutar överföra 3 275 tkr till sektor samhällsbyggnad från anslaget ”särskilda
insatser för tillväxt”.
2. Kommunstyrelsen beslutar att begära att kommunfullmäktige gör en ramjustering.
ersätts med:
1. Kommunstyrelsen beslutar överföra 3 275 tkr till sektor samhällsbyggnad från anslaget ”särskilda
insatser för tillväxt”.
2. Kommunstyrelsen beslutar att överföringen sker genom internfakturering och inte genom att 2012 års
budgetram förändras.
Rolf Gustavsson (S), Ann-Christine Paulin (S), Mariam Hagberg (S), Göran Karlsson (V) och
Peter Rosengren (MP) tillstyrker Paula Örns yrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på dels arbetsutskottets beslutsförslag och dels på Paula Örns
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets
beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar överföra 3 275 tkr till sektor samhällsbyggnad från anslaget
”särskilda insatser för tillväxt”.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen beslutar att begära att kommunfullmäktige gör en ramjustering.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

19(27)

Kommunfullmäktige
2012-02-27
Reservation
Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Ann-Christine Paulin (S), Mariam Hagberg (S), Göran
Karlsson (V) och Peter Rosengren (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till
förmån för Paula Örns yrkande.
Yrkanden
Under kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Mikael Berglund (M) bifall till
kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkande:
1. Kommunfullmäktige gör en ramjustering och överför 3275 tkr till sektor samhällsbyggnad från anslaget
särskilda insatser för tillväxt.
Rose-Marie Fihn (FP) yrkar bifall till Mikael Berglunds (M) förslag.
Paula Örn (S) yrkar bifall till sektor kommunstyrelsens beslutsförslag:
1. Kommunfullmäktige beslutar överföra 3275 tkr till sektor samhällsbyggnad från anslaget ”särskilda
insatser för tillväxt”.
2. Kommunfullmäktige beslutar att överföringen sker genom internfakturering och inte genom att 2012 års
budgetram förändras.
Ingmarie Torstensson (V), Peter Rosengren (MP) och Rune Karlsson (SD) yrkar bifall till
Paula Örns (S) förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition Mikael Berglunds (M) yrkande om bifall till kommunstyrelsens
förslag med tilläggsyrkande och Paula Örns (S) yrkande om bifall till sektor kommunstyrelsens
beslutsförslag. Ordförande finner kommunfullmäktige besluta i enlighet med Mikael
Berglunds (M) förslag.
Omröstning
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns:
Ja – röst för bifall till Mikael Berglunds (M) förslag
Nej – röst för bifall till Paula Örns (S) förslag
Kommunfullmäktige beslutar med 25 nej – röster mot 24 ja – röster att bifalla Paula Örns (S)
förslag. Följer av omröstningsbilaga.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar överföra 3275 tkr till sektor samhällsbyggnad från anslaget
”särskilda insatser för tillväxt”.
2. Kommunfullmäktige beslutar att överföringen sker genom internfakturering och inte
genom att 2012 års budgetram ändras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

20(27)

Kommunfullmäktige
2012-02-27
Reservation
Folkpartiet, centerpartiet, moderaterna, aledemokraterna och kristdemokraterna reserverar sig
mot kommunfullmäktiges förslag.
__
Expedieras till
Sektorschefen för sektor samhällsbyggnad
Ekonomen för sektor samhällsbyggnad
Ekonomen för sektor kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

21(27)

Kommunfullmäktige
2012-02-27
OMRÖSTNINGSLISTA FÖR § 24
Ja
Inge Nilsson (M)
Mikael Berglund (M)
Isabell Korn (M)
Daniel Madsen (M)
Kajsa Nilsson (M)
Daniel Mörner (M)
Ewa Johansson (M)
Lennarth Nilsson (M)
Fredrik Johansson (M)
Dan Björk (M)
Åke Johansson (M)
Boel Holgersson (C)
Åke Niklasson (C)
Rose-Marie Fihn (FP)
Lars-Erik Carlbom (FP)
Sune Rydén (KD)
Jonathan Sundén (KD)
Jarl Karlsson (S)
Eva Eriksson (S)
Rolf Gustavsson (S)
Paula Örn (S)
Jean Altun (S)
Kerstin Ståhl (S)
Dennis Ljunggren (S)
Inga-Lilla Andersson (S)
Klas Karlsson (S)
Monica Samuelsson (S)
Hasse Andersson (S)
Natalya Raad (S)
Stina-Kajsa Melin (S)
Elaine Björkman (S)
Chatarina Eliasson (S)
Elisabet Bredesen (S)
Peter Ohlsson (S)
Tommy Gustafsson (V)
Johnny Sundling (V)
Ingmarie Torstensson (V)
Peter Rosengren (MP)
Marcus Larsson (MP)
Jan A Pressfeldt (AD)
Ingela Nordhall (AD)
Ulf-Göran Solving (AD)
Heléne Ahlberg (AD)
Börje Ohlsson (AD)
Sven Rydén (AD)
Rune Carlsson (SD)
Robert Jansson (SD)
Lennie Kjellman (SD)
Klas Nordh (FP)

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

Summa

24

Justerandes sign

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
25

Utdragsbestyrkande

Avstår

PROTOKOLL från

22(27)

Kommunfullmäktige
2012-02-27
KF § 25

KS0179/11

Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande
Ale kommun har sedan flera år avtal med staten om mottagande av flyktingar och andra
skyddsbehövande. Länsstyrelsen sade upp avtalet mellan staten och Ale kommun 2011-09-28
för omförhandling. Parterna har fört en dialog under hösten där företrädare för Länsstyrelsen
har träffat kommunledning samt ansvariga tjänstemän för att komma fram till ett nytt
avtalsförslag för kommunfullmäktige att ta ställning till.
Ale kommun har huvudsakligen varit en kommun som flyktingar har bosatt sig i på eget
initiativ. Detta har förändrats sedan några år tillbaka, framförallt beroende på bristen på lediga
bostäder i kommunen. Med anledning av detta har nuvarande förslag till avtal en annorlunda
utformning mot tidigare avtal. Åtagande för kommunens del omfattar liksom tidigare ett
mottagande om 30 personer årligen med den skillnaden att ca 25 personer beräknas anvisas
plats genom Arbetsförmedlingens eller Migrationsverkets försorg. I tidigare avtal angavs att
merparten beräknades bosätta sig på egen hand.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, administrativ chef, 2012-01-24.
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner föreliggande avtalsförslag från Länsstyrelsen i Västra
Götaland om ett fortsatt mottagande att årligen ta emot 30 nyanlända invandrare.
2. Kommunfullmäktige beslutar att avtalet skall gälla från 2012-01-01 och tillsvidare.
Yrkanden
Under kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Paula Örn (S), Mikael Berglund (M), RoseMarie Fihn (FP), Ingmarie Torstensson (V), Sune Rydén (KD), Peter Rosengren (MP) och
Boel Holgersson (C) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Rune Karlsson (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag punkt nr 1 samt att punkt nr 2
ändrar sin formulering ”….från 2012-01-01 och tills vidare.” till ”…2012-01-01 och årligen
omförhandlas.” Sune Rydén (KD) yrkar avslag på Rune Karlssons (SD) förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Rune Karlssons (SD)
yrkanden. Ordförande finner kommunfullmäktige besluta i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns:
Ja – röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej – röst för bifall till Rune Karlsson (SD) yrkande.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

23(27)

Kommunfullmäktige
2012-02-27
Kommunfullmäktige beslutar med 46 ja – röster mot 3 nej – röster att bifall
kommunstyrelsens förslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner föreliggande avtalsförslag från Länsstyrelsen i Västra
Götaland om ett fortsatt mottagande att årligen ta emot 30 nyanlända invandrare.
2. Kommunfullmäktige beslutar att avtalet skal gälla från 2012-01-01.
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
Ales tidigare överenskommelse med staten om att mot en ekonomisk ersättning motta flyktingar och andra
skyddsbehövande sades i höstas upp av Länsstyrelsen för omförhandling och på Ale kommunfullmäktige den
27 februari avhandlades kommunstyrelsens förslag till nytt avtal. Såväl det gamla som det nya avtalet
omfattar totalt 30 personer men med den väsentliga skillnaden att 25 personer mot tidigare 5 nu skall anvisas
bostad genom så kallat anläggningsboende. Tidigare förväntades alltså 25 av de 30 personerna skaffa boende
på egen hand, men bland annat på grund av den bostadsbrist som råder i kommunen har allt färre haft denna
möjlighet. Kommunen tvingas nu årligen tillhandahålla 25 bostäder för detta ändamål.
Vi Sverigedemokrater anser inta att avtalet är förenligt med den situation som rådet på bostadsmarknaden i
Ale. Vi anser att det är oansvarigt att placera dessa personer i vår kommun med en redan håg arbetslöshet.
Som om inte detta vore nog tecknades det nya avtalet tillsvidare, helt utan vetskap om vad denna affär med
staten medför för reellt nettoresultat för kommunen!
Med anledning av vad som anförts ovan reserverar sig Sverigedemokraterna mot beslutet att teckna avtal med
Länsstyrelsen i Västra Götaland om ett fortsatt mottagande att årligen ta emot 30 nyanlända invandrare.
___
Expedieras till
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Birgitta Guevara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

24(27)

Kommunfullmäktige
2012-02-27
OMRÖSTNINGSLISTA FÖR § 24
Ja
Inge Nilsson (M)
Mikael Berglund (M)
Isabell Korn (M)
Daniel Madsen (M)
Kajsa Nilsson (M)
Daniel Mörner (M)
Ewa Johansson (M)
Lennarth Nilsson (M)
Fredrik Johansson (M)
Dan Björk (M)
Åke Johansson (M)
Boel Holgersson (C)
Åke Niklasson (C)
Rose-Marie Fihn (FP)
Lars-Erik Carlbom (FP)
Sune Rydén (KD)
Jonathan Sundén (KD)
Jarl Karlsson (S)
Eva Eriksson (S)
Rolf Gustavsson (S)
Paula Örn (S)
Jean Altun (S)
Kerstin Ståhl (S)
Dennis Ljunggren (S)
Inga-Lilla Andersson (S)
Klas Karlsson (S)
Monica Samuelsson (S)
Hasse Andersson (S)
Natalya Raad (S)
Stina-Kajsa Melin (S)
Elaine Björkman (S)
Chatarina Eliasson (S)
Elisabet Bredesen (S)
Peter Ohlsson (S)
Tommy Gustafsson (V)
Johnny Sundling (V)
Ingmarie Torstensson (V)
Peter Rosengren (MP)
Marcus Larsson (MP)
Jan A Pressfeldt (AD)
Ingela Nordhall (AD)
Ulf-Göran Solving (AD)
Heléne Ahlberg (AD)
Börje Ohlsson (AD)
Sven Rydén (AD)
Rune Carlsson (SD)
Robert Jansson (SD)
Lennie Kjellman (SD)
Klas Nordh (FP)

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

Summa

46

Justerandes sign

Nej

X
X
X
X
3

Utdragsbestyrkande

Avstår

PROTOKOLL från

25(27)

Kommunfullmäktige
2012-02-27

KF § 26

KS0253/11

Inrättande av ny taxa för hyra av konstgräsplaner
Efter genomgång av taxorna inom fritidsverksamheten föreslår kultur- och fritidsnämnden att
dessa utökas med taxa för hyra av konstgräsplaner och föreslår därför att nedanstående
komplettering införs i taxebestämmelserna:
Konstgräsplaner
Där omklädning kan erbjudas ingår detta i priset. I övrigt hyrs konstgräsplaner ut utan
omklädning
Träning, kr/tim:
A-tid
B-tid
C-tid
Matchtid, kr/2 timmar

T0

T1

T2

T3

T4

0
0
0

400
300
210

800
600
420

800
600
420

Individuell taxa
Individuell taxa
Individuell taxa

0

800

1 500

1 500

Individuell taxa

Arrangemang
Individuella avtal
Sektor kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar den av kultur- och
fritidsnämnden föreslagna kompletteringen av taxan.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef, 2011-12-12.
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar den av kultur- och fritidsnämnden föreslagna taxan för hyra av
konstgräsplaner.
2. Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska gälla från och med 2012-03-01.
Yrkanden
Mikael Berglund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag samt yrkar om ett
förtydligande av vad kolumnerna för taxor innebär. Berglund yrkar att det av protokollet
framgår att kolumn T0 syftar till nolltaxor och kolumn T4 syftar till individuella taxor.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar den av kultur- och fritidsnämnden föreslagna taxan för hyra av
konstgräsplaner.
2. Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska gälla från och med 2012-03-01.
___
Expedieras till
Sektorschef, utbildning kultur och fritid
Verksamhetschef, kultur och fritid
Enhetschef, Ale fritid
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

26(27)

Kommunfullmäktige
2012-02-27

KF § 27
Delgivningar








Länsstyrelsens beslut att utse Maria Ohlsson (AD) till ny ersättare för Aledemokraterna i
kommunfullmäktige efter Leif Gustafsson (AD).
Verksamhetsberättelse Rådet för hälsa och trygghet 2011
Länsstyrelsens beslut enligt 12 kap 3 § plan- och bygglagen att inte upphäva kommunens
antagandebeslut, daterat 2011-09-26, för Detaljplan för bostäder i Kronogården, Utby 20:1,4:5
samt 3:116, Ale kommun, Västra Götalands län
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt § 9 och rapportering enligt 28 f-g §§ Lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade, som inte är verkställda inom tre månader
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen, som
inte är verkställda inom tre månader
Länsstyrelsens beslut att avslå Ale kommuns ansökan om förordnande av Ewa Johansson som
borgerlig vigselförrättare i Ale kommun
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar anmälda delgivningar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

27(27)

Kommunfullmäktige
2012-02-27

KF § 28

KS0027/12

Allmänpolitisk debatt
Ordförande Klas Nordh (FP) redovisar att det ej finns några förutsättningar för att en
allmänpolitisk debatt skall kunna genomföras under dagens möte. Med anledning av detta
föreslår ordförande att ärendet återremitteras till kommunfullmäktiges presidium att bestämma
ny tid, plats och form för en allmänpolitisk debatt.
Ingmarie Torstensson (V) yrkar att ärendet även skall behandlas av demokratiberedningen.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunfullmäktiges presidium.
2. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet även behandlas av demokrati- och
arvodesberedningen.
___
Expedieras till
Kommunfullmäktiges presidium
Demokrati- och arvodesberedningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

