PROTOKOLL från
Kommunfullmäktige

1(47)

2012-04-23
Plats och tid:

A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:00-19.15, 19.40-20.10

Närvarande ledamöter:

Klas Nordh (FP), ordförande
Mikael Berglund (M)
Daniel Madsen (M)
Jan Skog (M)
Åke Johansson (M)
Anitha Kristiansson (C)
Lars-Erik Carlbom (FP)
Eva Eriksson (S)
Paula Örn (S)
Mariam Hagberg (S) §§ 40-56
Inga-Lill Andersson (S)
Monica Samuelsson (S)
Toni Andersson (S)
Catharina Eliasson (S)
Johnny Sundling (V)
Peter Rosengren (MP)
Ingela Nordhall (AD)
Helene Ahlberg (AD)
Rune Karlsson (SD)

Peter Kornesjö (M)
Isabell Korn (M)
Kajsa Nilsson (M)
Dan Björk (M)
Boel Holgersson (C)
Rose-Marie Fihn (FP)
Chatarina Engström (KD)
Rolf Gustavsson (S)
Jean Altun (S)
Dennis Ljunggren (S)
Willy Kölborg (S)
Hasse Andersson (S)
Elaine Björkman (S)
Peter Ohlsson (S)
Ingmarie Torstensson (V)
Minna Jernström (MP)
Ulf-Göran Solving (AD)
Sven Rydén (AD)

Tjänstgörande ersättare:

Inge Nilsson (M)
Lennarth Nilsson (M)
Kerstin Ståhl (S)
Stina-Kajsa Melin (S)
Tommy Gustafsson (V)
Irma Solving (AD)

Daniel Mörner (M)
Tony Karlsson (KD)
Klas Karlsson (S)
Rikard Paulin (S) §§ 57-67
Börje Ohlsson (AD)
Robert Jansson (SD)

Ersättare och övriga deltagare: Åke Niklasson (C)
Viveca Arvidsson (S)
Dennis Thomsen (S)

Erik Lidberg, kommunchef

Rikard Paulin (S) §§ 40-56
Mohammed Bitar (S)
Maria Bergérus (V)
Maria Ohlsson (AD)
Cecilia Stedt, sekreterare

Utses att justera:

Inga-Lill Andersson och Jan Skog

Justeringens plats och tid:

Kommunledningens lokaler, Ale torg 7 2012-05-03, klockan 09.00

Paragrafer:

40-67

Underskrifter:
………………………………………
Cecilia Stedt, Sekreterare
………………………………………
Klas Nordh, Ordförande
……………………………………… ………………………………………
Inga-Lill Andersson , Justerare
Jan Skog , Justerare

PROTOKOLL från
Kommunfullmäktige
2012-04-23

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

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2012-04-23

Datum för anslags uppsättande:

2012-05-04

Datum för anslags nedtagande:

2011-05-28

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunledningens lokaler, Ale torg 7

Underskrift:

Cecilia Stedt

__________________________________________________________________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2(47)

PROTOKOLL från

3(47)

Kommunfullmäktige
2012-04-23

KF § 40 Medgivande av rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar ..................................... 5
KF § 41 Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige .................................................................... 6
KF § 42 Analys av demokratibarometern ............................................................................................ 7
KF § 43 Val av ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden ................................................................... 8
KF § 44 Val av ny 2:e vice ordförande för ortsutvecklingsmötet i Alvhem ........................................ 9
KF § 45 Val av ny ledamot i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden ............................................... 10
KF § 46 Avsägelse från förtroendeuppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden ................... 11
KF § 47 Avsägelse från förtroendeuppdraget som ordinarie ledamot i samhällsbyggnadsnämnden . 12
KF § 48 Avsägelse från förtroendeuppdrag som kontaktpolitiker åt ungdomsfullmäktige ............... 13
KF § 49 Förslag till inrättande av kommunalförbundet
”Räddningstjänstförbundet Ale-Kungälv” ........................................................................... 14
KF § 50 Reviderat hälso- och sjukvårdsavtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland .......................................... 17
KF § 51 Inlösen av tomträttsbyggnad inom fastigheten Utby 3:113 .................................................. 19
KF § 52 Bostadsförsörjningsprogram Ale kommun 2012-2016 ........................................................ 21
KF § 53 Mark för verksamheter Ale kommun 2012-2016 .................................................................. 23
KF § 54 Revidering av reglemente för pensionärsrådet i Ale kommun ............................................. 27
KF § 55 Revidering av reglemente för rådet för funktionshinderfrågor i Ale kommun .................... 30
KF § 56 Medborgarförslag från Pauli Lyyski m fl om att ansluta Ale kommun till
förvaltningsområde för finska .............................................................................................. 33
KF § 57 Svar på motion från Aroseniusskolan om utökande av one-to-oneprojektet ....................... 34
KF § 58 Svar på motion från Aroseniusskolan om återinförande av prao ......................................... 35
KF § 59 Motion från Aroseniusskolan om praon ............................................................................... 36
KF § 60 Svar på motion från Bohusskolan om uppdatering av skolans datorer ................................ 37
KF § 61 Svar på motion från Kyrkbyskolan om datorer till alla elever på högstadiet i Ale .............. 38
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

4(47)

Kommunfullmäktige
2012-04-23

KF § 62 Svar på motion från Ahlafors fria skola om ökad möjlighet att få användning för
fritidskorten .......................................................................................................................... 39
KF § 63 Svar på motion från Himlaskolan om ändrad gilitighetstid för fritidskort ........................... 41
KF § 64 Svar på motion från Johan Fjellheim (SD) och Robert Jansson (SD) om att vitalisera
demokratin i kommunen....................................................................................................... 43
KF § 65 Återrapportering av motioner som ej beretts färdigt ............................................................ 45
KF § 66 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående projekt för mångfalt, ökad
integration och mot främlingsfientlighet. ............................................................................. 46
KF § 67 Delgivningar ......................................................................................................................... 47

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

5(47)

Kommunfullmäktige
2012-04-23
KF § 40
Medgivande av rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar
Ordförande Klas Nordh (FP) frågar kommunfullmäktige om utbildningsnämndens
ordförande kan medges rätt att delta i överläggningarna som rör motioner från
ungdomsfullmäktige och utbildningsnämndens verksamhet.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att medge utbildningsnämndens ordförande Elena Fridfelt
(C) rätt att delta i överläggningarna som rör motioner från ungdomsfullmäktige och
utbildningsnämndens verksamhet
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KF § 41

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 § 42
Analys av demokratibarometern
Kommunfullmäktige beslutade 2011-04-18 § 56 att ge demokratiberedningen i uppdrag att
genomföra en analys av den demokratibarometer som Ale kommun deltog i under 2011.
Vid dagens sammanträde presenterar Inga-Lill Andersson (S) ledamot i demokratiberedningen
en återrapportering i ärendet.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att notera återrapporteringen.
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KF § 43

KS0003/12

Val av ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden
Willy Kölborg (S) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från
förtroendeuppdraget som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-03-26 § 34 att entlediga Willy Kölborg (S) från
förtroendeuppdraget samt bordlägga frågan om valet av en ny ersättare.
I samband med dagens sammanträde föreslår valberedningen att frågan om val av ny ersättare
till samhällsbyggnadsnämnden, bordläggs.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga frågan om val av ny ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden.
___
Expedieras till
Kommunsekreterare
Samhällsbyggnadsnämnden
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KF § 44

KS0003/12

Val av ny 2:e vice ordförande för ortsutvecklingsmötet i Alvhem
Kommunfullmäktige beslutade 2012-03-26 § 33 att entlediga Leif Gustafsson (AD) från
förtroendeuppdraget som 2:e vice ordförande för Alvhems ortsutvecklingsmöten.
Kommunfullmäktige beslutade även att bordlägga val av ny 2:e vice ordförande.
Under dagens sammanträde föreslår valberedningen att Sven Rydén (AD) väljs till ny 2:e vice
ordförande i presidiet för ortsutvecklingsmöten i Alvhem.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse Sven Rydén (AD) till ny 2:e vice ordförande i
presidiet för ortsutvecklingsmöten i Alvhem.
___
Expedieras till:
Kommunsekreterare
Utvecklings- och förvaltningssekreterare
Personal
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KF § 45

KS0003/12

Val av ny ledamot i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Kommunfullmäktige beslutade 2012-03-26 § 31 att entlediga Isabell Korn (M) från
förtroendeuppdragen som:





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

Kommunfullmäktige beslutade 2012-03-26 att tillsätta nya politiker på förtroendeuppdragen
med undantag för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden. Fullmäktige valde att bordlägga
den frågan.
Vid dagens sammanträde föreslår valberedningen att frågan om val av ny ledamot i omsorgsoch arbetsmarknadsnämnden.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga frågan om val av ny ledamot i omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden.
___
Expedieras till
Kommunsekreterare
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
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KF § 46

KS0003/12

Avsägelse från förtroendeuppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden
Erika Björk (MP) har inkommit med en avsägelse från förtroendeuppdraget som ersättare i
kultur- och fritidsnämnden.
Valberedningen föreslår att Erika Björk (MP) ska entledigas från förtroendeuppdraget samt att
Tim Öberg (MP) skall väljas till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Erika Björk (MP) från förtroendeuppdraget som
ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att välja Tim Öberg (MP) till ny ersättare i kultur- och
fritidsnämnden.
___
Expedieras till
Erika Björk (MP)
Tim Öberg (MP)
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunsekreterare
Personal
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KF § 47

KS0003/12

Avsägelse från förtroendeuppdraget som ordinarie ledamot i
samhällsbyggnadsnämnden
Minna Jernström (MP) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från
förtroendeuppdraget som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige bevilja begäran om entledigande samt att Carlos
Trischler (MP) väljs till ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Minna Jernström (MP) från
förtroendeuppdraget som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att utse Carlos Trischler (MP) till ny ledamot i
samhällsbyggnadsnämnden.
___
Expedieras till
Minna Jernström (MP)
Carlos Trischler (MP)
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunsekreterare
Personal
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KF § 48

KS0003/12

Avsägelse från förtroendeuppdrag som kontaktpolitiker åt ungdomsfullmäktige
Anitha Kristiansson (C) har inkommit med en begäran om att få bli entledigad från
förtroendeuppdraget som kontaktpolitiker åt ungdomsfullmäktige.
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige entlediga Anitha Kristiansson (C) från
förtroendeuppdraget som kontaktpolitiker åt ungdomsfullmäktige samt att frågan om val av
ny kontaktpolitiker bordläggs.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Anitha Kristiansson (C) från
förtroendeuppdraget som kontaktpolitiker åt ungdomsfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige beslutar bordlägga frågan om val av ny kontaktpolitiker.
___
Expedieras till
Anitha Kristiansson (C)
Utvecklings- och förvaltningsseketerare
Kommunsekreterare
Personal
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KF § 49

KS0155/10

Förslag till inrättande av kommunalförbundet ”Räddningstjänstförbundet AleKungälv”
Räddningstjänsterna i Ale kommun och Kungälvs kommun har samverkat via avtal sedan
1976. Genom bland annat förändrad lagstiftning finns ur ett styrnings- och ledningsperspektiv
behov av att utveckla och förbättra verksamheten. Det föreslås ske genom att ett
kommunalförbund, ”Räddningstjänstförbundet Ale – Kungälv”, bildas med en
förbundsdirektion som beslutande församling. Förbundet övertar helt uppgifterna från sina
medlemmar. Detta innebär att medlemmarna (de ingående kommunerna) inte längre har
befogenhet att verka inom de uppgifter som har överlämnats till kommunalförbundet.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Erik Lidberg, kommunchef, 2012-03-19.
Handläggare: Erik Lidberg, kommunchef.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att inrätta Kommunalförbundet ”Räddningstjänstförbundet
Ale – Kungälv”.
2. Kommunfullmäktige beslutar att Räddningstjänstförbundet Ale – Kungälv ska träda i kraft
2013-01-01.
3. Kommunfullmäktige antar förbundsordningen för Räddningstjänstförbundet Ale –
Kungälv.
4. Kommunfullmäktige antar reglemente för Räddningstjänstförbundet Ale – Kungälvs
direktion.
5. Kommunfullmäktige beslutar att ändra reglementet för samhällsbyggnadsnämnden enligt
följande: i § 3, 1:a stycke utgår ”räddningsnämnd för den förebyggande verksamheten”, i § 3, 2:a
stycke utgår ”räddningstjänst, brandfarliga och explosiva varor”. Ändringarna ska gälla från och
med 1 januari 2013.
6. Kommunfullmäktige beslutar att ändra reglementet för kommunstyrelsen enligt följande: i
§ 7 utgår stycket ” Räddningstjänsten, innebärande att: Kommunstyrelsen ansvarar för
räddningstjänsten och de övriga uppgifter som enligt lag eller förordning ska fullföljas av den kommunala
nämnd som svarar för räddningstjänsten, förutom de uppgifter av förebyggande karaktär och
myndighetsutövning inom räddningstjänstområdet som samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för.”
Ändringarna ska gälla från och med 1 januari 2013.
7. Kommunfullmäktige utser ur fullmäktige, på förslag från valberedningen, två ledamöter
och två ersättare att ingå i interimsstyrelsen för perioden 1 juni – 31 december 2012.
8. Kommunfullmäktige utser ur fullmäktige, på förslag från valberedningen, två ledamöter
och två ersättare att ingå i direktionen för perioden 1 januari 2013 – 31 december 2014.
9. Kommunfullmäktige utser på förslag från valberedningen 2 revisorer till
Räddningstjänstförbundet Ale – Kungälv, för perioden 1 januari 2013 – 2014.
10. Kommunfullmäktige beslutar att räddningstjänsten i Ale tillförs 350 000 kr i ökad
ramtilldelning 2012 för att kompensera räddningstjänsten i Kungälv för kostnader som
inte reglerats i gällande avtal. Medlen tas från Kommunstyrelsens anslag för särskilda
insatser.
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Under kommunfullmäktiges sammanträde tillstyrker Mikael Berglund (M) kommunstyrelsens
förslag samt gör ett ändringsyrkande som berör § 22 Arvoden i förslag till förbundsordning för
Räddningstjänstförbundet Ale-Kungälv. Berglund yrkar om ändring i nuvarande lydelse:
Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter, ersättare och revisorer i direktionen utgår enligt de
regler som tillämpas av Kungälvs kommun.
Direktionen beslutar om arvode och andra ekonomiska förmåner för de utskott som direktionen inrättar enligt
§ 5.
Berglund yrkar att ovanstående text ersätts med:
Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter, ersättare och revisorer i direktionen och i de utskott
som eventuellt kan komma att inrättas utgår enligt de regler som tillämpas av Kungälvs kommun.
Paula Örn (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt till Mikael Berglunds (M)
ändringsyrkande.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att inrätta Kommunalförbundet ”Räddningstjänstförbundet
Ale – Kungälv”.
2. Kommunfullmäktige beslutar att Räddningstjänstförbundet Ale – Kungälv ska träda i kraft
2013-01-01.
3. Kommunfullmäktige antar förbundsordningen för Räddningstjänstförbundet Ale –
Kungälv.
4. Kommunfullmäktige antar reglemente för Räddningstjänstförbundet Ale – Kungälvs
direktion.
5. Kommunfullmäktige beslutar att ändra reglementet för samhällsbyggnadsnämnden enligt
följande: i § 3, 1:a stycke utgår ”räddningsnämnd för den förebyggande verksamheten”, i § 3, 2:a
stycke utgår ”räddningstjänst, brandfarliga och explosiva varor”. Ändringarna ska gälla från och
med 1 januari 2013.
6. Kommunfullmäktige beslutar att ändra reglementet för kommunstyrelsen enligt följande: i
§ 7 utgår stycket ” Räddningstjänsten, innebärande att: Kommunstyrelsen ansvarar för
räddningstjänsten och de övriga uppgifter som enligt lag eller förordning ska fullföljas av den kommunala
nämnd som svarar för räddningstjänsten, förutom de uppgifter av förebyggande karaktär och
myndighetsutövning inom räddningstjänstområdet som samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för.”
Ändringarna ska gälla från och med 1 januari 2013.
7. Kommunfullmäktige utser ur fullmäktige, på förslag från valberedningen, två ledamöter
och två ersättare att ingå i interimsstyrelsen för perioden 1 juni – 31 december 2012.
8. Kommunfullmäktige utser ur fullmäktige, på förslag från valberedningen, två ledamöter
och två ersättare att ingå i direktionen för perioden 1 januari 2013 – 31 december 2014.
9. Kommunfullmäktige utser på förslag från valberedningen 2 revisorer till
Räddningstjänstförbundet Ale – Kungälv, för perioden 1 januari 2013 – 2014.
10. Kommunfullmäktige beslutar att räddningstjänsten i Ale tillförs 350 000 kr i ökad
ramtilldelning 2012 för att kompensera räddningstjänsten i Kungälv för kostnader som
inte reglerats i gällande avtal. Medlen tas från Kommunstyrelsens anslag för särskilda
insatser.
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11. Kommunfullmäktige beslutar om ändring i förbundsordningen § 22 Arvoden. Följande
stycke utgår: ”Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter, ersättare och revisorer i
direktionen utgår enligt de regler som tillämpas av Kungälvs kommun. Direktionen beslutar om arvode
och andra ekonomiska förmåner för de utskott som direktionen inrättar enligt § 5.” Stycket utgår till
förmån för formuleringen: ” Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter, ersättare och
revisorer i direktionen och i de utskott som eventuellt kan komma att inrättas utgår enligt de regler som
tillämpas av Kungälvs kommun.”
___
Expedieras till
Kommunchef i Ale och Kungälv
Samhällsbyggnadschef i Ale och Kungälv
Räddningschef och stf. Räddningschef i Ale och Kungälv
För kännedom: Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

17(47)

Kommunfullmäktige
2012-04-23

KF § 50

KS0047/12

Reviderat hälso- och sjukvårdsavtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland
Ett förslag till avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland har tagits fram, daterat 2011-11-03.
Göteborgsregionernas förbundsstyrelse rekommenderar medlemskommunerna att godkänna
förslag till reviderat hälso- och sjukvårdsavtal mellan regionen och kommunerna.
Syftet med avtalet är att reglera ansvaret och att på det lokala planet underlätta ett väl
fungerande samarbete genom en tydlig ansvarsfördelning avseende de lagreglerade hälso- och
sjukvårdsinsatserna. Avtalet reglerar ansvar och samverkan avseende hälso- och sjukvård
mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. De patienter som
berörs av detta avtal erhåller hälso- och sjukvårdsinsatser från båda huvudmännen. Parterna
åtar sig att se till att innehållet i detta avtal ingår i avtal som träffas med annan utförare, när
uppgifter enligt detta avtal fullgörs av någon annan. Parterna ska aktivt medverka när
nationella riktlinjer ska implementeras.
Avtalet är fyraårigt och gäller under tiden 2012-04-01-2016-03-31.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har 2012-03-22 § 33 tillstyrkt att kommunfullmäktige
godkänner avtalet.
Sektorn föreslår att kommunfullmäktige godkänner föreliggande avtalsförslag ”Avtal som
reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i
Västra Götaland”.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, administrativ chef och Eva-Marie Ekman, kommunjurist,
2012-03-23.
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist.
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar bifall till sektor kommunstyrelsens beslutsförslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på sektor kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderat hälso- och sjukvårdsavtal för Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, daterat
2011-11-03.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
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Kommunfullmäktige
2012-04-23

BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderat hälso- och sjukvårdsavtal för Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, daterat 2011-11-03.
__
Expedieras till
Västra Götalandsregionen
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2012-04-23

KF § 51

KS0051/12

Inlösen av tomträttsbyggnad inom fastigheten Utby 3:113
Förslag till avtal har upprättats vari kommunen förvärvar byggnaden inom fastigheten Utby
3:113 från HB Bröderna Andreassons Byggnadsfirma för 2 900 000 kronor. Ersättningen
inbegriper ersättning till handelsbolagets hyresgäst som blir tvingad att lägga ner/flytta sin
rörelse. Handelsbolaget är idag tomträttsinnehavare inom fastigheten. När kommunen löst in
byggnaden kan tomträtten dödas. Inlösen sker för att ge plats för exploatering av en av de
mest centrala tomterna i Älvängen nu när busstrafiken ska flytta till det nya resecentrumet.
Samtidigt med inlösen pågår en markanvisningstävling för det gamla busstorget.
Inlösen möjliggör del av den centrumutveckling som redovisas i strukturstudien för Älvängen.
Kostnaden för inlösen föreslås belasta ett exploateringskonto som öppnas för det gamla
busstorget. Kostnaden får sedan ingå, helt eller delvis, i framtida markpris när tomten säljs.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Lennart Nilsson, näringslivs- och exploateringschef, 2012-03-07.
Handläggare: Lars Lindström, mark- och exploateringsansvarig.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner avtal med HB Bröderna Andreassons Byggnadsfirma vari
kommunen köper deras byggnad inom fastigheten Utby 3:113 för 2 900 000 kr.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen, eller
deras respektive ersättare, att för kommunens räkning underteckna avtalet.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunchefen, eller hans ersättare, att ansöka om
dödning av tomträtten inom fastigheten Utby 3:113.
4. Kommunfullmäktige uppdrar till näringslivs- och exploateringsavdelningen att öppna
exploateringskonto för gamla busstorget i Älvängen.
5. Kommunfullmäktige belastar exploateringskontot för gamla busstorget med kostnaderna
för inlösen av byggnaden samt övriga med förvärvet hörande kostnader.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner avtal med HB Bröderna Andreassons Byggnadsfirma vari
kommunen köper deras byggnad inom fastigheten Utby 3:113 för 2 900 000 kr.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen, eller
dras respektive ersättare, att för kommunens räkning underteckna avtalet.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunchefen, eller hans ersättare, att ansöka om
dödning av tomträtten inom fastigheten Utby 3:113.
4. Kommunfullmäktige uppdrar till näringslivs- och exploateringsavdelningen att öppna
exploateringskonto för gamla busstorget i Älvängen.
5. Kommunfullmäktige belastar exploateringskontot för gamla busstorget med kostnaderna
för inlösen av byggnaden samt övriga med förvärvet hörande kostnader.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunfullmäktige
2012-04-23
___
Expedieras till
HB Bröderna Andreassons Byggnadsfirma
Ekonomichefen
Mark- och exploateringsansvarig
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KF § 52

KS0053/12

Bostadsförsörjningsprogram Ale kommun 2012-2016
Sektor kommunstyrelsen har utarbetat ett förslag till reviderat bostadsförsörjningsprogram
gällande Ale kommun för åren 2012-2016.
Bostadsförsörjningsprogrammet innehåller målsättningar och riktlinjer för Ale kommuns
bostadsförsörjning och redovisar planerat bostadsbyggande för perioden 2012-2016.
Programmet ligger till grund för kommunens fysiska planering samt för dialog med
marknaden men är också styrande för kommunens övriga verksamheter och deras
utvecklingsplanering. Den ligger också till grund för kommunens befolkningsprognos.
Genom att anta det föreslagna bostadsförsörjningsprogrammet möjliggörs en bostadsutbyggnad på i genomsnitt cirka 140 lägenheter per år eller cirka 1 360 lägenheter under
perioden 2012-2016. Detta siktar till att möjliggöra en befolkning i Ale kommun på cirka 31
600 invånare år 2025 vilket innebär en befolkningsökning på cirka 4 000 personer på 13 år.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Lennart Nilsson, näringslivs- och exploateringschef, 2012-03-09.
Handläggare: Linda Marie Karlsson, lantmäteriingenjör.
Yrkande
Göran Karlsson (V) yrkar att bostäder på Surte 1:75, 1:78 samt 1:143 läggs till i
bostadsförsörjningsprogrammet.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på Göran Karlssons tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta sektor kommunstyrelsens redovisade
”Bostadsförsörjningsprogram Ale kommun 2012-2016 ” med tillägget att bostäder på
Surte 1:75, 1:78 samt 1:143 läggs till i bostadsförsörjningsprogrammet.
Protokollsanteckning
Peter Rosengren (MP), Mariam Hagberg (S), Rolf Gustavsson (S), Ann-Christine Paulin (S),
Viveca Arvidsson (S) och Göran Karlsson (V) lämnar följande protokollsanteckning:
Miljöpartiet, socialdemokraterna och vänsterpartiet förutsätter att fortsatt arbete enligt
bostadsförsörjningsprogrammet är förenligt med GR:s strukturbild av lokaliseringen av
framtida bostäder där K2020 med målet att 40 % av pendlingsresorna ska göras med
kollektivtrafik ingår som en väsentlig parameter samt beaktar Miljöbalkens lagtext om att
brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse endast om det behövs för att
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

22(47)

Kommunfullmäktige
2012-04-23
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses genom att annan
mark tas i anspråk (2 kap 2§, PBL 2010:900).
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta sektor kommunstyrelsens redovisade
”Bostadsförsörjningsprogram Ale kommun 2012-2016” med tillägget att bostäder på Surte
1:75, 1:78 samt 1:143 läggs till bostadsförsörjningsprogrammet.
Protokollsanteckning
Miljöpartiet, socialdemokraterna och vänsterpartiet lämnar följande protokollsanteckning:
Miljöpartiet, socialdemokraterna och vänsterpartiet förutsätter att fortsatt arbete enligt
bostadsförsörjningsprogrammet är förenligt med GR:s strukturbild av lokaliseringen av
framtida bostäder där K2020 med målet att 40 % av pendlingsresorna ska göras med
kollektivtrafik ingår som en väsentlig parameter samt beaktar Miljöbalkens lagtext om att
brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse endast om det behövs för att
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses genom att annan
mark tas i anspråk (2 kap 2§, PBL 2010:900).
___
Expedieras till
Näringslivs- och exploateringsavdelningen
Sektor kommunstyrelsen
Samtliga nämnder och sektorer
AB Alebyggen
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Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

23(47)

Kommunfullmäktige
2012-04-23

KF § 53

KS0054/12

Mark för verksamheter Ale kommun 2012-2016
Kommunfullmäktige antog i september 2007 en ny översiktsplan, Ale ÖP 07 och i anslutning
till detta dokument behövdes ett politiskt beslutat styrdokument för etableringsbar mark för
verksamhetsutveckling i Ale kommun. Programmet, Mark för verksamheter, har nu enligt
fullmäktigebeslut reviderats av näringslivs- och exploateringsavdelningen.
Till utgångspunkt för verksamhetsmarksplaneringen som sträcker sig fram till år 2016 ligger
Ale ÖP 07, kommunens verksamhetsplan 2012-2014 samt kommunstyrelsens nämndplan som
beskriver att Ale kommun alltid ska ha en bank med säljbar verksamhetsmark.
Programmet innehåller Ale kommuns målsättningar för verksamhetsmark och redovisar
planerad verksamhetsmark för perioden 2012 - 2016. Programmet kommer att ligga till grund
för Ale kommuns sektorers planering av respektive verksamhet samt för dialog med
marknaden.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Lennart Nilsson, näringslivs- och exploateringschef, 2012-03-23.
Handläggare: Jörgen Sundén, exploateringsingenjör.
Yrkande
Rolf Gustavsson (S) yrkar att Nödinge Höjden ska ingå som ett verksamhetsområde i ”Mark
för verksamheter Ale kommun 2012-2016”.
Göran Karlsson (V) och Peter Rosengren (MP) tillstyrker Rolf Gustavssons yrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på Rolf Gustavssons tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen avslår detsamma.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar föreliggande program, Mark för verksamheter gällande Ale
kommun för åren 2012-2016.
Reservation
Göran Karlsson (V), Peter Rosengren (MP), Mariam Hagberg (S), Rolf Gustavsson (S), AnnChristine Paulin (S) och Viveca Arvidsson (S) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Protokollsanteckning
Peter Rosengren (MP) lämnar följande protokollsanteckning:
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Miljöpartiet förutsätter att fortsatt arbete enligt programmet Mark för verksamheter beaktar
Miljöbalkens lagtext om att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan
tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk (2 kap 2§, PBL 2010:900) samt är förenligt
med K2020 där målet är att 40 % av pendlingsresorna ska göras med kollektivtrafik.
Under kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Paula Örn (S) att Höjden norra stora viken
ska ingå som verksamhetsområde i ”Mark för verksamhet Ale kommun 2012-2016”. Robert
Jansson (SD), Peter Rosengren (MP) och Ingmarie Torstensson (V) tillstyrker Paula Örns (S)
tilläggsyrkande.
Mikael Berglund (M), Jan Skog (M) och Rose-Marie Fihn (FP) tillstyrker kommunstyrelsens
beslutsförslag.
Yrkanden
Kommunstyrelsens beslutsförslag
Paula Örns (S) tilläggsyrkande
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på Paula Örns (S) tilläggsyrkande och finner att
kommunfullmäktige avslår detsamma.
Omröstning
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns:
Ja –röst för avslag till Paula Örns (S) tilläggsyrkande
Nej –röst för bifall till Paula Örns (S) tilläggsyrkande
Utfallet av voteringen blir 24 ja –röster och 24 nej –röster vilket medför att ordförandes röst
avgör omröstningen. Ordförande röstar ja för avslag till Paula Örns (S) tilläggsyrkande vilket
följer av omröstningsbilaga.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar föreliggande program, Mark för verksamheter gällande Ale
kommun för åren 2012-2016.
Reservation
Socialdemokraterna, vänsterpartiet, miljöpartiet och sverigedemokraterna reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut.
Protokollsanteckning
Peter Rosengren (MP) lämnar följande protokollsanteckning:
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Miljöpartiet förutsätter att fortsatt arbete enligt programmet Mark för verksamheter beaktar
Miljöbalkens lagtext om att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan
tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk (2 kap 2§, PBL 2010:900) samt är förenligt
med K2020 där målet är att 40 % av pendlingsresorna ska göras med kollektivtrafik.
___
Expedieras till
Näringslivs- och exploateringsavdelningen
Sektor kommunstyrelsen
Samtliga nämnder och sektorer
Ale El
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OMRÖSTNINGSLISTA FÖR § 53
Ja
Peter Kornesjö (M)
Mikael Berglund (M)
Isabell Korn (M)
Daniel Madsen (M)
Kajsa Nilsson (M)
Jan Skog (M)
Inge Nilsson (M)
Daniel Mörner(M)
Lennarth Nilsson (M)
Dan Björk (M)
Åke Johansson (M)
Boel Holgersson (C)
Anitha Kristiansson (C)
Rose-Marie Fihn (FP)
Lars-Erik Carlbom (FP)
Tony Karlsson (KD)
Chatarina Engström (KD)
Kerstin Stål (S)
Eva Eriksson (S)
Rolf Gustavsson (S)
Paula Örn (S)
Jean Altun (S)
Mariam Hagberg (S)
Dennis Ljunggren (S)
Inga-Lill Andersson (S)
Willy Kölborg (S)
Monica Samuelsson (S)
Hasse Andersson (S)
Klas Karlsson (S)
Toni Andersson (S)
Elaine Björkman (S)
Chatarina Eliasson (S)
Stina-Kajsa Melin(S)
Peter Ohlsson (S)
Tommy Gustafsson (V)
Johnny Sundling (V)
Ingmarie Torstensson (V)
Peter Rosengren (MP)
Minna Jernström (MP)
Börje Ohlsson (AD)
Ingela Nordhall (AD)
Ulf-Göran Solving (AD)
Heléne Ahlberg (AD)
Irma Solving (AD)
Sven Rydén (AD)
Rune Carlsson (SD)
Robert Jansson (SD)
Klas Nordh (FP)

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

Summa

24
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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
24
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KF § 54

KS0044/12

Revidering av reglemente för pensionärsrådet i Ale kommun
Sektor kommunstyrelsen har utarbetat ett förslag till reviderat reglemente för pensionärsrådet.
Områden som syfte, uppgifter och arbetsuppgifter har belysts.
1 januari 2011 trädde en ny politisk organisation och en ny tjänstemannaorganisation i kraft i
kommunen. Omorganisationen har inneburit stora förändringar och det var inte fullt ut
möjligt att i första skedet anpassa alla strukturer till den nya organisationen. Av den
anledningen beslöt Kommunstyrelsen att skjuta på den översyn av reglementen och
organisatorisk hemvist för Pensionärsrådet och Rådet för funktionshinderfrågor som naturligt
hör samman med genomförandet av en omorganisation. Syftet med revideringen av rådens
reglemente har också varit att man med jämna mellanrum bör utvärdera och gå igenom de
styrdokument som finns i kommunens verksamheter. På grund av hög arbetsbelastning och
andra omständigheter har inte översynen av rådens reglementen kunnat slutföras under 2011.
Då politiska ledamöter i råden endast valdes för tiden fram till 2011-12-31 har detta inneburit
problem för genomförandet av rådens möten.
Ett förslag till reglemente har tillställts och diskuterats med ledamöterna i pensionärsrådet och
vissa synpunkter har inarbetats i det förslag som nu föreligger.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Erik Lidberg, kommunchef och Håkan Spång, administrativ chef, 201203-07.
Handläggare: Håkan Spång, administrativ chef.
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för pensionärsrådet i Ale kommun med
följande ändringar:
Den andra meningen i det första stycket under rubriken Uppgifter/verksamhetsområde i det
reviderade reglementet för pensionärsrådet i Ale kommun:
Kommunen kan i pensionärsrådet samråda i ett så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan
påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd.
ersätts med:
Kommunen ska i pensionärsrådet samråda i ett så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan
påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd.
Justerandes sign
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Den första meningen i det femte stycket under rubriken Rådets sammansättning i det
reviderade reglementet för pensionärsrådet i Ale kommun:
Pensionärsrådet utser ordförande bland de politiskt tillsatta ledamöterna och vice ordförande utses av
pensionärsorganisationerna.
ersätts med:
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden utser ordförande bland de politiskt tillsatta ledamöterna och vice
ordförande utses av pensionärsorganisationerna.
Den andra meningen i det första stycket under rubriken Arbetsformer i det reviderade
reglementet för pensionärsrådet i Ale kommun:
Extra sammanträde kan hållas om rådets ordförande, eller hälften av rådets ledamöter begär det.
ersätts med:
Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, eller hälften av rådets ledamöter begär det.
Det tredje stycket under rubriken Arbetsformer i det reviderade reglementet för
pensionärsrådet i Ale kommun:
Förslag till förteckning över ärenden som skall behandlas samt handlingar och beslutsunderlag skall delges
rådets ledamöter och ersättare senast fem dagar före sammanträdet och på sådant sätt att vidare
information och beredning underlättas.
ersätts med:
Förslag till förteckning över ärenden som skall behandlas samt handlingar och beslutsunderlag skall delges
rådets ledamöter och ersättare senast två veckor före sammanträdet och på sådant sätt att vidare
information och beredning underlättas.
2. Kommunfullmäktige fastställer att reglementet ska gälla fr.o.m. 2012-05-01.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för pensionärsrådet i Ale kommun med
följande ändringar:
Den andra meningen i det första stycket under rubriken Uppgifter/verksamhetsområde i det
reviderade reglementet för pensionärsrådet i Ale kommun:
Kommunen kan i pensionärsrådet samråda i ett så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan
påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd.
ersätts med:
Kommunen ska i pensionärsrådet samråda i ett så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan
påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd.
Justerandes sign
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Den första meningen i det femte stycket under rubriken Rådets sammansättning i det
reviderade reglementet för pensionärsrådet i Ale kommun:
Pensionärsrådet utser ordförande bland de politiskt tillsatta ledamöterna och vice ordförande utses av
pensionärsorganisationerna.
ersätts med:
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden utser ordförande bland de politiskt tillsatta ledamöterna och vice
ordförande utses av pensionärsorganisationerna.
Den andra meningen i det första stycket under rubriken Arbetsformer i det reviderade
reglementet för pensionärsrådet i Ale kommun:
Extra sammanträde kan hållas om rådets ordförande, eller hälften av rådets ledamöter begär det.
ersätts med:
Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, eller hälften av rådets ledamöter begär det.
Det tredje stycket under rubriken Arbetsformer i det reviderade reglementet för
pensionärsrådet i Ale kommun:
Förslag till förteckning över ärenden som skall behandlas samt handlingar och beslutsunderlag skall delges
rådets ledamöter och ersättare senast fem dagar före sammanträdet och på sådant sätt att vidare
information och beredning underlättas.
ersätts med:
Förslag till förteckning över ärenden som skall behandlas samt handlingar och beslutsunderlag skall delges
rådets ledamöter och ersättare senast två veckor före sammanträdet och på sådant sätt att vidare
information och beredning underlättas.
2. Kommunfullmäktige fastställer att reglementet ska gälla fr.o.m. 2012-05-01.
___
Expedieras till
Nämndsekreterare, samhällsbyggnadsnämnden
Nämndsekreterare, omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Kommunsekreterare
Kommunjurist
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KF § 55
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Revidering av reglemente för rådet för funktionshinderfrågor i Ale kommun
Sektor kommunstyrelsen har utarbetat ett förslag till reviderat reglemente för rådet för
funktionshinderfrågor. Områden som syfte, uppgifter och arbetsuppgifter har belysts.
1 januari 2011 trädde en ny politisk organisation och en ny tjänstemannaorganisation i kraft i
kommunen. Omorganisationen har inneburit stora förändringar och det var inte fullt ut
möjligt att i första skedet anpassa alla strukturer till den nya organisationen. Av den
anledningen beslöt kommunstyrelsen att skjuta på den översyn av reglementen och
organisatorisk hemvist för Pensionärsrådet och Rådet för funktionshinderfrågor som naturligt
hör samman med genomförandet av en omorganisation. Syftet med revideringen av rådens
reglemente har också varit att man med jämna mellanrum bör utvärdera och gå igenom de
styrdokument som finns i kommunens verksamheter. På grund av hög arbetsbelastning och
andra omständigheter har inte översynen av rådens reglementen kunnat slutföras under 2011.
Då politiska ledamöter i råden endast valdes för tiden fram till 2011-12-31 har detta inneburit
problem för genomförandet av rådens möten 2012.
Ett förslag till reglemente har tillställts och diskuterats med ledamöterna i rådet för
funktionshinderfrågor och vissa synpunkter har inarbetats i det förslag som nu föreligger.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Erik Lidberg, kommunchef och Håkan Spång, administrativ chef, 201203-07.
Handläggare: Håkan Spång, administrativ chef.
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för rådet för funktionshinderfrågor i Ale
kommun med följande ändringar:
Den första meningen i det andra stycket under rubriken Rådets sammansättning i det
reviderade reglementet för rådet för funktionshinderfrågor i Ale kommun:
Rådet skall bestå av minst tio ledamöter, varav mer än hälften av de ordinarie ledamöterna med personlig
ersättare.
ersätts med:
Rådet skall bestå av minst tio ledamöter, varav mer än hälften av de ordinarie ledamöterna med personlig
ersättare utsedda av funktionshinderorganisationerna.
Det sjätte stycket under rubriken Rådets sammansättning i det reviderade reglementet för
rådet för funktionshinderfrågor i Ale kommun:
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

31(47)

Kommunfullmäktige
2012-04-23
Rådet för funktionshinderfrågor utser en ordförande bland de politiskt tillsatta ledamöterna och vice
ordförande utses av funktionshinderorganisationerna.
ersätts med:
Kommunstyrelsen utser en ordförande bland de politiskt tillsatta ledamöterna och vice ordförande utses av
funktionshinderorganisationerna.
Den andra meningen i det första stycket under rubriken Arbetsformer i det reviderade
reglementet för rådet för funktionshinderfrågor i Ale kommun:
Extra sammanträde kan hållas om rådets ordförande, eller hälften av rådets ledamöter begär det.
ersätts med:
Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, eller hälften av rådets ledamöter begär det.
2. Kommunfullmäktige fastställer att reglementet ska gälla fr.o.m. 2012-05-01.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för rådet för funktionshinderfrågor i Ale
kommun med följande ändringar:
Den första meningen i det andra stycket under rubriken Rådets sammansättning i det
reviderade reglementet för rådet för funktionshinderfrågor i Ale kommun:
Rådet skall bestå av minst tio ledamöter, varav mer än hälften av de ordinarie ledamöterna med personlig
ersättare.
ersätts med:
Rådet skall bestå av minst tio ledamöter, varav mer än hälften av de ordinarie ledamöterna med personlig
ersättare utsedda av funktionshinderorganisationerna.
Det sjätte stycket under rubriken Rådets sammansättning i det reviderade reglementet för
rådet för funktionshinderfrågor i Ale kommun:
Rådet för funktionshinderfrågor utser en ordförande bland de politiskt tillsatta ledamöterna och vice
ordförande utses av funktionshinderorganisationerna.
ersätts med:
Kommunstyrelsen utser en ordförande bland de politiskt tillsatta ledamöterna och vice ordförande utses av
funktionshinderorganisationerna.
Den andra meningen i det första stycket under rubriken Arbetsformer i det reviderade
reglementet för rådet för funktionshinderfrågor i Ale kommun:
Extra sammanträde kan hållas om rådets ordförande, eller hälften av rådets ledamöter begär det.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunfullmäktige
2012-04-23
ersätts med:
Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, eller hälften av rådets ledamöter begär det.
2. Kommunfullmäktige fastställer att reglementet ska gälla fr.o.m. 2012-05-01.
___
Expedieras till
Nämndsekreterare, samhällsbyggnadsnämnden
Nämndsekreterare, omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Nämndsekreterare, utbildningsnämnden
Nämndsekreterare, kultur- och fritidsnämnden
Kommunsekreterare
Kommunjurist

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

32(47)

PROTOKOLL från

33(47)

Kommunfullmäktige
2012-04-23

KF § 56

KS0033/11

Medborgarförslag från Pauli Lyyski m. fl. om att ansluta Ale kommun till
förvaltningsområde för finska
I februari 2011 mottog kommunstyrelsen ett medborgarförslag från ett antal privatpersoner
med finsk bakgrund, i vilket de föreslog att Ale kommun ska ansöka om att ansluta sig till det
finska förvaltningsområdet. Skälet uppgavs vara att Ale kommun har en stor andel innevånare
med finsk bakgrund, som har behov av stöd och service på sitt modersmål.
Beslut om att en kommun ska ingå i ett av de nationella minoriteternas förvaltningsområden
fattas av regeringen, efter ansökan från respektive kommun. Regeringen har öppnat för
möjligheten för alla Sveriges kommuner att ansluta sig frivilligt till det finska
förvaltningsområdet och att därmed ta del av den statliga finansieringen som erbjuds anslutna
kommuner.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Erik Lidberg, kommunchef och Håkan Spång, administrativ chef, 201201-24.
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att utreda kommuninvånarnas behov av stöd och service på
det finska språket för att därefter ta ställning till om kommunen skall ansöka om frivillig
anslutning till det finska förvaltningsområdet.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda frågan.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att utreda kommuninvånarnas behov av stöd och service på
det finska språket för att därefter ta ställning till om kommunen skall ansöka om frivillig
anslutning till det finska förvaltningsområdet.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda frågan.
3. Kommunfullmäktige beslutar i samband med detta ärende att ajournera sig kl 19.15–19.40.
___
Expedieras till
Pauli Lyyski, Södra Trolleviksvägen 24, 449 34 Nödinge
Delegationen för den sverigefinska minoriteten i stor Göteborg, c/o Sverigefinska skolan,
Blackevägen 1, 417 16 Göteborg
kirsi_heikkila@acando.com
Nolin Vi-Re, Box 32 449 21 Nödinge
Ale Fritid
Utbildningsnämnden
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

34(47)

Kommunfullmäktige
2012-04-23

KF § 57

KS0204/11

Svar på motion från Aroseniusskolan om utökande av one-to-oneprojektet
I en motion till ungdomsfullmäktige från Aroseniusskolan föreslås Ale kommun införa oneto-one -projektet till alla grundskolelever inom kommunen.
Grunden till motionen är:



Ungdomsfullmäktiges representanter från Aroseniusskolan beskriver i sin motion att
idag får en klass på 24 elever 2 stycken datorer att dela på.
Författarna till motionen beskriver att en större tillgång till datorer ökar
förutsättningarna för lärande vilket i sin tur leder till att högstadieeleverna lättare kan
ta sin in på gymnasieskolor.

Motionen remitterades till utbildningsnämnden som behandlade motionen 2012-02-22.
Nämnden ställer sig bakom motionen då den ligger i linje med sektor utbildning, kultur och
fritids långsiktiga plan att utrusta grundskoleelever med bärbara datorer. Enligt planen skall
samtliga elever i grundskolan vara utrustade med bärbara datorer senast under läsåret
2012/2013.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, administrativ chef och Cecilia Stedt, utvecklings- och
förvaltningssekreterare, 2012-02-21.
Handläggare: Cecilia Stedt, utvecklings- och förvaltningssekreterare.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Ordförande Klas Nordh (FP) redogör för att ungdomsfullmäktiges beslutsförslag med
yrkande om bifall till motionen i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Inlägg
Elena Fridfelt (C)
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
___
Expedieras till
Ungdomsfullmäktige
Utbildningsnämnden
Utvecklings- och förvaltningssekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

35(47)

Kommunfullmäktige
2012-04-23

KF § 58

KS0216/11

Svar på motion från Aroseniusskolan om återinförande av prao
I en motion till ungdomsfullmäktige från Aroseniusskolan föreslås att prao återinförs så som
den var organiserad tidigare, för alla elever i Ale kommun.
Grunden till motionen är:



Ungdomsfullmäktiges representanter från Aroseniusskolan beskriver i sin motion att
prao är en möjlighet att erhålla kunskap om olika yrken.
Författarna till motionen förespråkar att praon återinförs så som den var organiserad
förr då praon kan hjälpa eleverna inför framtiden och ge högstadieeleverna något att
se fram emot.

Motionen remitterades till utbildningsnämnden som behandlade ärendet 2012-02-12. Av
yttrandet framgår att nämnden tycker att det är viktigt att elever får kontakter med arbetslivet.
Nämnden anser inte att den skall bestämma hur arbetslivsorienteringen skall se ut (jämför med
tidigare organisering av ”prao” i traditionell mening) innan elever, skolan och
näringslivet/arbetsgivare har fått en möjlighet att diskutera frågan. Med anledning av detta ger
nämnden sina tjänstemän på sektor utbildning, kultur och fritid i uppdrag att hämta in
synpunkter från berörda angående hur en framtida arbetslivsorientering kan se ut.
Utbildningsnämnden beslutar föreslå att motionen avslås.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, administrativ chef och Cecilia Stedt, utvecklings- och
förvaltningssekreterare, 2012-02-21.
Handläggare: Cecilia Stedt, utvecklings- och förvaltningsseketerare.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att anse att motionen är besvarad.
Ordförande Klas Nordh (FP) redogör för ungdomsfullmäktiges beslutsförslag med yrkande
om att motionen skall anses besvarad i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Inlägg
Elena Fridfelt (C) och Dennis Ljunggren (S).
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att anse att motionen är besvarad.
___
Expedieras till
Ungdomsfullmäktige
Utbildningsnämnden
Utvecklings- och förvaltningssekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

36(47)

Kommunfullmäktige
2012-04-23

KF § 59

KS0224/10

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.
Ordförande Klas Nordh (FP) redogör för ungdomsfullmäktiges beslutsförslag med ett
yrkande om att motionen skall avslås i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
___
Expedieras till
Ungdomsfullmäktige
Utbildningsnämnden
Utvecklings- och förvaltningssekreterare
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

37(47)

Kommunfullmäktige
2012-04-23

KF § 60

KS0206/11

Svar på motion från Bohusskolan om uppdatering av skolans datorer
I en motion till ungdomsfullmäktige från Bohusskolan föreslås att eleverna får tillgång till ett
antal bärbara datorer.
Grunden till motionen är:




Ungdomsfullmäktiges representanter från Bohusskolan beskriver i sin motion att det
idag finns knappt några fungerande datorer i skolan.
Yngre elever inom verksamheten har erhållit datorer bland annat med motiveringen att
dessa måste förberedas inför framtiden och framtidens arbetsmarknad.
Författarna till motionen undrar om det inte är lika viktigt att de äldre eleverna bereds
samma möjligheter som de yngre.

Motionen remitterades till utbildningsnämnden som behandlade motionen 2012-02-22.
Nämnden ställer sig bakom motionen då den ligger i linje med sektor utbildning, kultur och
fritids långsiktiga plan att utrusta grundskoleelever med bärbara datorer. Enligt planen skall
samtliga elever i grundskolan vara utrustade med bärbara datorer senast under läsåret
2012/2013.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, administrativ chef och Cecilia Stedt, utvecklings- och
förvaltningssekreterare, 2012-02-21.
Handläggare: Cecilia Stedt, utvecklings- och förvaltningssekreterare.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Ordförande Klas Nordh redogör för ungdomsfullmäktiges beslutsförslag med yrkande om
bifall till motionen i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Inlägg
Dennis Ljunggren (S)
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
___
Expedieras till
Ungdomsfullmäktige
Utbildningsnämnden
Utvecklings- och förvaltningssekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

38(47)

Kommunfullmäktige
2012-04-23

KF § 61

KS0208/11

Svar på motion från Kyrkbyskolan om datorer till alla elever på högstadiet i Ale
I en motion till ungdomsfullmäktige från Kyrkbyskolan föreslås att eleverna i årskurs 7-9 i Ale
kommun ska få en egen bärbar dator som ska användas i undervisningen.
Grunden till motionen är:



I dagsläget har elever vid Kyrkbyskolan rätt att hyra 20 datorer per klass vilket inte
räcker till alla i somliga klasser.
Ungdomsfullmäktiges representanter från Kyrkbyskolan anser att elevernas utökade
tillgång till datorer skulle minska pappersförbrukningen samt underlätta för eleverna
att lära sig mer.

Motionen remitterades till utbildningsnämnden som behandlade motionen 2012-02-22.
Nämnden ställer sig bakom motionen då den ligger i linje med sektor utbildning, kultur och
fritids långsiktiga plan att utrusta grundskoleelever med bärbara datorer. Enligt planen skall
samtliga elever i grundskolan vara utrustade med bärbara datorer senast under läsåret
2012/2013.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, administrativ chef och Cecilia Stedt, utvecklings- och
förvaltningssekreterare, 2012-02-21.
Handläggare: Cecilia Stedt, utvecklings- och förvaltningssekreterare.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Ordförande Klas Nordh (FP) redogör för ungdomsfullmäktiges beslutsförslag med yrkande
om bifall till motionen i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Inlägg
Jean Altun (S) och Elena Fridfelt (C).
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
___
Expedieras till
Ungdomsfullmäktige
Utbildningsnämnden
Utvecklings- och förvaltningssekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

39(47)

Kommunfullmäktige
2012-04-23

KF § 62

KS0205/11

Svar på motion från Ahlafors fria skola om ökad möjlighet att få användning för
fritidskorten
I en motion till ungdomsfullmäktige från Ahlafors fria skola föreslås att fritidskorten skall gälla
från kl. 15:00 till kl. 22:00.
Grunden till motionen är:



Ungdomsfullmäktiges representanter från Ahlafors fria skola beskriver i sin motion att
det uppstår problem för ungdomar att ta sig till fritidsaktiviteter som börjar innan kl.
16:00 då fritidskorten börjar gälla från just kl. 16:00.
Författarna till motionen beskriver att nästan alla föräldrar till de berörda ungdomarna
jobbar mellan kl. 15:00-16:000 vilket medför att de ej har möjlighet att skjutsa sina
barn.

Yttrande har inhämtats från miljöplanerare Annika Friberg 2012-03-14. I yttrandet redogör
Friberg för att det är Västtrafik som på uppdrag av kommunen tagit fram Ale Fritidskort och
som sköter hanteringen av dem. Kommunen har vid ett par tillfällen frågat Västtrafik om
möjligheten att utöka kortens giltighetstid men inte fått svar. Kommunledningen träffade
Västtrafik i föregående vecka och tog igen upp frågan om att kommunen vill ha en diskussion
om fritidskorten. Västtrafik har lovat återkomma med besked om kommunen kan utöka
korten och vad det i så fall kostar.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, administrativ chef och Cecilia Stedt, utvecklings- och
förvaltningssekreterare, 2012-02-21.
Handläggare: Cecilia Stedt, utvecklings- och förvaltningssekreterare.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att anse att motionen är besvarad.
Ordförande Klas Nordh (FP) redogör för ungdomsfullmäktiges beslutsförslag med yrkande
om återremiss med motiveringen att ungdomsrådet bör yttra sig över motionen.
Mikael Berglund (M) yrkar bifall till ungdomsfullmäktiges beslutsförslag. Jan Skog (M)
tillstyrker förslaget.
Yrkanden
Kommunstyrelsens
Mikael Berglunds (M) yrkande om återremiss
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera motionen med motiveringen att
ungdomsrådet bör yttra sig över motionen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunfullmäktige
2012-04-23
___
Expedieras till
Ungdomsfullmäktige
Kommunstyrelsen
Utvecklings- och förvaltningssekreterare
Ungdomsrådet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

40(47)

PROTOKOLL från

41(47)

Kommunfullmäktige
2012-04-23

KF § 63

KS0203/11

Svar på motion från Himlaskolan om ändrad gilitighetstid för fritidskort
I en motion till ungdomsfullmäktige från Himlaskolan föreslås att fritidskorten skall gälla kl.
15:00 till kl. 23:00.
Grunden till motionen är:



Ungdomsfullmäktiges representanter från Himlaskolan beskriver i sin motion att
många fritidsaktiviteter börjar efter kl. 15:00 vilket medför att många ungdomar ej kan
utnyttja sina fritidskort fullt ut.
Författarna till motionen förespråkar att ungdomar får möjlighet att utnyttja sina
fritidskort mer.

Yttrande har inhämtat från miljöplanerare Annika Friberg 2012-03-14. I yttrandet redogör
Friberg för att det är Västtrafik som på uppdrag av kommunen tagit fram Ale Fritidskort och
som sköter hanteringen av dem. Kommunen har vid ett par tillfällen frågat Västtrafik om
möjligheten att utöka kortens giltighetstid men inte fått svar. Kommunledningen träffade
Västtrafik i föregående vecka och tog igen upp frågan om att kommunen vill ha en diskussion
om fritidskorten. Västtrafik har lovat återkomma med besked om kommunen kan utöka
korten och vad det i så fall kostar.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, administrativ chef och Cecilia Stedt, utvecklings- och
förvaltningssekreterare, 2012-02-21.
Handläggare: Cecilia Stedt, utvecklings- och förvaltningssekreterare.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att anse att motionen är besvarad.
Ordförande Klas Nordh (FP) redogör för ungdomsfullmäktiges beslutsförslag med yrkande
om återremiss med motiveringen att ungdomsrådet bör yttra sig över motionen.
Mikael Berglund (M) yrkar bifall till ungdomsfullmäktiges beslutsförslag. Jan Skog (M)
tillstyrker förslaget.
Yrkanden
Kommunstyrelsens
Mikael Berglunds (M) yrkande om återremiss
BESLUT
1. Kommunfullmäktige återremittera motionen med motiveringen att ungdomsrådet bör yttra
sig över motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunfullmäktige
2012-04-23
___
Expedieras till
Ungdomsfullmäktige
Kommunstyrelsen
Utvecklings- och förvaltningssekreterare
Ungdomsrådet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

42(47)

PROTOKOLL från

43(47)

Kommunfullmäktige
2012-04-23

KF § 64

KS0096/11

Svar på motion från Johan Fjellheim (SD) och Robert Jansson (SD) om att vitalisera
demokratin i kommunen
Johan Fjellheim (SD) och Robert Jansson (SD) har inkommit med en motion, daterad 201101-18, om att vitalisera demokratin i Ale. Motionärerna föreslår att Ale kommun i frågor som
bedöms vara av stort intresse förhör sig om den allmänna uppfattningen, att kommunen inför
en webbaserad plattform för invånarnas synpunkter på kommunens webbsida och att
medborgarförslag och motioner ska publiceras på kommunens webbsida.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-04-18 § 65 att överlämna motionen till kommunstyrelsen
för handläggning. Kommunstyrelsen har tilldelats uppgiften att bereda motionen.
Det kan konstateras att Johan Fjellheim (SD) och Robert Jansson (SD) har inkommit med en
motion som stämmer väl överens med det uppdrag sektor kommunstyrelsen uppfattar sig ha
fått när det gäller demokratifrågor i Ale kommun. I likhet med Fjellheim och Jansson anser
sektor kommunstyrelsen att det finns mycket kvar att göra vilket inte minst
”demokratibarometern” är ett uttryck för. Det fortsatta arbetet med att utveckla demokratin i
Ale kommun kommer att fortlöpa med en ambition att skapa breda perspektiv på
demokratifrågor. Breda perspektiv kommer utöver att erbjuda innevånarna i kommunen flera
demokratifrågor. Breda perspektiv kommer utöver att erbjuda innevånarna i kommunen flera
olika sätt att påverka även innebära att kommunen i framtiden t.ex. problematiserar kring
utfallet av befintliga instrument för arbete med demokrati, fundera på hur kommunen lyckas
med att informera sina invånare om möjlighet till att påverka m.m.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, administrativ chef och Erik Lidberg, kommunchef, 201202-21.
Handläggare: Cecilia Stedt, utvecklings- och förvaltningssekreterare.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Robert Jansson (SD) yrkar att motionen skall anses besvarad.
Mikael Berglund (M) tillstyrker kommunstyrelsens beslutsförslag om att avslå motionen.
Yrkanden
Kommunstyrelsens förslag
Robert Janssons (SD) yrkande
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och Robert Janssons (SD)
yrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige besluta i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunfullmäktige
2012-04-23

BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
___
Expedieras till
Johan Fjellheim (SD)
Robert Jansson (SD)
Utvecklings- och förvaltningssekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

44(47)

PROTOKOLL från

45(47)

Kommunfullmäktige
2012-04-23

KF § 65

KS0075/12

Återrapportering av motioner som ej beretts färdigt
Enligt kommunallagens regler ska en motion beredas så att kommunfullmäktige kan fatta
beslut med anledning av motionen inom ett år från det att motionen väckts. Kan beredningen
av motionen inte avslutas inom den föreskrivna ettårsfristen ska detta anmälas till fullmäktige
inom samma tid.
Av kommunfullmäktiges arbetsordning, § 32, framgår att kommunstyrelsen två gånger varje år
ska redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen ska ske till fullmäktiges
sammanträden i april och oktober.
Sektor Kommunstyrelsen har upprättat bifogad förteckning över ej slutbehandlade motioner.
Sektor Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen av ej slutbehandlade motioner.
2. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motion om snabbare detaljplaneprocess
För bostadsbyggandet i Ale kommun med hänvisning till kommunfullmäktiges
Beslut 2012-02-27 § 23.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar notera redovisningen av ej slutbehandlade motioner.
2. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet som rör motion om snabbare
detaljplanprocess till kommunstyrelsen för beredning.
___
Expedieras till
Utvecklings- och förvaltningssekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
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Kommunfullmäktige
2012-04-23

KF § 66

KS0084/12

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående projekt för mångfald, ökad
integration och mot främlingsfientlighet.
Peter Rosengren (MP) och Minna Jernström (MP) har inkommit med en interpellation till
kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M) med anledning av motion om projekt för
mångfald, ökad integration och mot främlingsfientlighet. Rosengren och Jernström vill att
kommunstyrelsens ordförande besvarar följande frågor:
1. Vad har hittills gjort för att uppfylla motionens intentioner?
2. Vilka resurser har funnits till förvaltningens förfogande när det gäller arbetet med
projektet?
3. Hur ser resurserna ut för resten av budgetåret?
4. Vilka aktiviteter planeras för att gå vidare med arbetet?
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen ska besvaras vid nästkommande
sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunfullmäktige
2012-04-23

KF § 67

KS0003/12

Delgivningar


Länsstyrelsens beslut att utse Dennis Thomsen (S) till ny ersättare för
socialdemokraterna i kommunfullmäktige.

BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att lägga delgivningarna till handlingarna.

Justerandes sign
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