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KF § 68

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 § 69
Information angående saneringsobjekt Surte 2:38
Projektledare för saneringsprojektet, Karin Blechingberg redogör för kommunens arbete med
att sanera fastigheten Surte 2:38. Även Per Samuelsson från teknikkonsultföretaget COWI AB
närvarar för att besvara frågor om projektet.
Inlägg
Sune Rydén (KD), Mikael Berglund (M), Rose-Marie Fihn (FP) och Jarl Karlsson (S).
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.
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KF § 70

KS0003/12

Val av ny 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 kommunfullmäktiges sammanträde 2012-04-23 § 43 beslutades att val av ny
ersättare till samhällsbyggnadsnämnden skulle bordläggas.
Vid dagens sammanträde föreslår valberedningen att Seppo Tallheden (S) väljs till ny ersättare
i samhällsbyggnadsnämnden.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att Seppo Tallheden (S) väljs till ny ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden.
___
Expedieras till
Seppo Tallheden
Kommunsekreterare
Samhällsbyggnadsnämnden
Personal
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KF § 71

KS0003/12

Val av ny ledamot i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Kommunfullmäktige beslutade 2012-03-26 § 31 att entlediga Isabell Korn (M) från
förtroendeuppdraget som ledamot i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden. Fullmäktige
beslutade 20
Valberedningen föreslår vid dagen sammanträde att Ida Löfgren (M) utses till ny ledamot i
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse Ida Löfgren (M) till ny ledamot i omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden.
___
Expedieras till
Ida Löfgren
Kommunsekreterare
Samhällsbyggnadsnämnden
Personal
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KF § 72

KS0003/12

Avsägelse från förtroendeuppdrag som kontaktpolitiker åt ungdomsfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-23 § 48 att entlediga Anitha Kristiansson (C) från
förtroendeuppdraget som kontaktpolitiker åt ungdomsfullmäktige. Fullmäktige beslutade även
att bordlägga frågan om val av ny kontaktpolitiker.
Vid dagens sammanträde föreslår valberedningen att val av ny kontaktpolitiker bordläggs
ytterligare en gång.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar bordlägga frågan om val av ny kontaktpolitiker.
__
Expedieras till
Kommunsekreterare
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KF § 73

KS0003/12

Val av två ledamöter och två ersättare till interimsstyrelsen för
Räddningstjänstförbundet Ale-Kungälv
I samband med att det Räddningstjänstförundet Ale-Kungälv bildades fick kommunen i
uppdrag att utse två ledamöter och två ersättare till förbundets interimsstyrelse för perioden 1
juni – 31 december 2012.
Valberedningen föreslår att Mikael Berglund (M) och Paula Örn (S) utses till ordinarie
ledamöter i styrelsen. Vidare föreslår beredningen att Fredrik Johansson (M) och Chatarina
Eliasson (S) utses till ersättare i styrelsen.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse Mikael Berglund (M) och Paula Örn (S) till
ordinarie ledamöter i interimsstyrelsen för perioden 1 juni – 31 december 2012.
2. Kommunfullmäktige beslutar att utse Fredrik Johansson (M) och Chatarina Eliasson
(S) till ersättare i interimsstyrelsen för perioden 1 juni – 31 december 2012.
___
Expedieras till
Mikael Berglund
Paula Örn
Fredrik Johansson
Chatarina Eliasson
Personal
Kommunsekreterare
Kommunchef i Ale och Kungälv
Räddningschef och stf. Räddningschef i Ale och Kungälv
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KF § 74

KS0003/12

Val av två ledamöter och två ersättare till direktionen för Räddningstjänstförbundet
Ale-Kungälv
I samband med att det Räddningstjänstförundet Ale-Kungälv bildades fick kommunen i
uppdrag att utse två ledamöter och två ersättare som ska ingå i direktionen för perioden 1
januari 2013 – 31 december 2014.
Valberedningen föreslår att Fredrik Johansson (M) och Chatarina Eliasson (S) utses till
ordinarie ledamöter i direktionen. Vidare föreslår beredningen att Lennarth Nilsson (M) och
Willy Kölborg (S) utses till ersättare i styrelsen.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse Fredrik Johansson (M) och Chatarina Eliasson
(S) till ordinarie ledamöter i direktionen för perioden 1 januari 2013 – 31 december
2014.
2. Kommunfullmäktige beslutar att utse Lennarth Nilsson (M) och Willy Kölborg(S) till
ersättare i direktionen för perioden 1 januari 2013 – 31 december 2014.
___
Expedieras till
Fredrik Johansson
Chatarina Eliasson
Lennarth Nilsson
Willy Kölborg
Personal
Kommunsekreterare
Kommunchef i Ale och Kungälv
Räddningschef och stf. Räddningschef i Ale och Kungälv
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KF § 75

KS0003/12

Val av två revisorer till Räddningstjänstförbundet Ale-Kungälv
I samband med att det Räddningstjänstförundet Ale-Kungälv bildades fick kommunen i
uppdrag att utse två revisorer för perioden 1 januari 2013 - 2014.
Valberedningen föreslår att Christer Mörlin och Gert Karlsson (S) utses som revisorer för
perioden 1 januari 2013-2014.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse Christer Mörlin och Gert Karlsson(S) till
revisorer för perioden 1 januari 2013-2014
___
Expedieras till
Christer Mörlin
Gert Karlsson
Personal
Kommunsekreterare
Kommunchef i Ale och Kungälv
Räddningschef och stf. Räddningschef i Ale och Kungälv
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KF § 76

KS0003/12

Begäran från Daniel Madsen (M) om entledigande från samtliga förtroendeuppdrag
Daniel Madsen (M) har inför dagens möte inkommit med en begäran om att få bli entledigad
från samtliga förtroendeuppdrag i Ale kommun.
Valberedningen föreslår att Daniel Madsen (M) ska bli entledigad från sina förtroendeuppdrag
samt att länsstyrelsen skall tillskrivas angående en ny sammanräkning med anledning av att
Madsen lämnar förtroendeuppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Valberedningen
föreslår att Lennarth Nilsson (M) utses till ny ordinarie ledamot i överförmyndarnämnden.
Valberedningen föreslår att Dan Björk (M) väljs till ny ordinarie ledamot i arbetsutskottet för
arbetsmarknadsfrågor, arbetsutskottet för individärenden, arbetsutskottet för omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnd samt omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Daniel Madsen (M) från samtliga
förtroendeuppdrag i Ale kommun.
2. Kommunfullmäktige beslutar att länsstyrelsen skall tillskrivas angående en ny
sammanräkning med anledning av Madsen lämnar förtroendeuppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.
3. Kommunfullmäktige beslutar att utse Lennarth Nilsson (M) till ny ordinarie ledamot i
överförmyndarnämnden.
4. Kommunfullmäktige beslutar att utse Dan Björk (M) till ny ordinarie ledamot i
arbetsutskottet för arbetsmarknadsfrågor, arbetsutskottet för individärenden,
arbetsutskottet för omsorgs-och arbetsmarknadsnämnd samt omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden.
___
Expedieras till
Daniel Madsen
Länsstyrelsen
Lennarth Nilsson
Dan Björk
Överförmyndarnämnden
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Personal
Kommunsekreterare
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KF § 77

KS0003/12

Begäran från Dan Björk (M) om entledigande från förtroendeuppdrag som ledamot i
kultur- och fritidsnämnden samt kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott.
Dan Björk (M) har inkommit med en begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i
kultur- och fritidsnämnden samt kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott.
Valberedningen föreslår att Dan Björk (M) entledigas från förtroendeuppdragen som ledamot
i kultur- och fritidsnämnden samt kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. Valberedningen
föreslår att Erik Karlsson (M) utses till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden samt kulturoch fritidsnämndens arbetsutskott
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Dan Björk (M) från förtroendeuppdragen
som ledamot i kultur- och fritidsnämnden samt kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott.
2. Kommunfullmäktige beslutar att utse Erik Karlsson (M) till ny ledamot i kultur- och
fritidsnämnden samt kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott.
___
Expedieras till
Dan Björk
Erik Karlsson
Kultur- och fritidsnämnden
Personal
Kommunsekreterare
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KF § 78

KS0003/12

Begäran från Erik Karlsson (M) om entledigande från förtroendeuppdraget som
ersättare i utbildningsnämnden.
Erik Karlsson (M) har inkommit med en begäran om att få bli entledigad från
förtroendeuppdraget som ersättare i utbildningsnämnden.
Valberedningen föreslår att Erik Karlsson (M) entledigas från förtroendeuppdraget samt att
Daniel Mörner (M) väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Erik Karlsson (M) från
förtroendeuppdraget som ersättare i utbildningsnämnden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att utse Daniel Mörner (M) till ny ersättare i
utbildningsnämnden.
___
Expedieras till
Erik Karlsson
Daniel Mörner
Utbildningsnämnden
Personal
Kommunsekreterare
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KF § 79

KS0068/12

Vision 2025
Sedan i början av januari har ett arbete pågått i kommunen med politiska företrädare och
företrädare för organisationen för att ta fram en Vision för Ale 2025. Visionen avser Ale som
geografiskt område och omfattar alla som bor, verkar eller är på besök här.
Tydlighet och ett kärnfullt budskap är viktigt oavsett om det gäller en vision för ett företag
eller en offentlig verksamhet. En vision ska inspirera människor till förnyelse och ändrat
beteende.
Syftet med en vision är att skapa en gemensam målbild – ”önskvärt framtida tillstånd”.
Visionen ska hålla oavsett vilket majoritet som har makten och den saknar form- eller lagkrav.
En vision ska styras av vilja, ska ge energi och kunna delas av många.
Som politiskt styrande instrument kräver den bred förankring hos medborgare, näringsliv och
föreningsliv, men också självklart i den kommunala organisationen. Visionen ska vara
vägledande i allt arbete och successivt omsattas i åtgärder så att vi 2025 har nått visions
långsiktiga inriktning.
Handlingsplan med åtgärder för 2012 har påbörjats och ska färdigställas senast under juni
månad.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Erik Lidberg, kommunchef, 2012-04-23.
Handläggare: Gunilla Hall, kvalitetschef.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till Vision 2025 för Ale.
Under kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Mikael Berglund (M), Rose-Marie Fihn (FP)
och Paula Örn (S) bifall till kommunstyrelsens förslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till Vision 2025 för Ale.
___
Expedieras till
Samtliga nämnder
Kommunchef
Sektorchefer
Informationschef
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KF § 80

KS0030/12

Tilläggsanslag för trädgård på Klockarängen
Klockarängens äldreboende riktar sig efter beslut i nämnden 2011-06-22 (OAN 000010/11)
till äldre med demens. Nämnden har beslutat att ta medel i anspråk enligt sitt beslut
(OAN000050/11) för ombildandet av Klockarängen till ett demenscentrum.
Anläggningskostnaden för trädgården beräknas till 1 mnkr. Några investeringsmedel finns inte
avsatta för trädgården. Den årliga kostnaden för investeringen samt skötsel av trädgården blir
cirka 350 tkr. Till detta kommer 2,02 mnkr för ökning av personaltätheten på boendet.
Omsorgs och arbetsmarknadsnämnden beviljades 2011 medel bland annat för omvandlingen
av Klockarängen till demenscentrum (KS0001/11). Medel beviljades dessutom för att täcka ett
eventuellt underskott (KS0002/11). Nämnden visade underskott för räkenskapsåret 2011 trots
att man bedömde att merparten av kostnaderna för Klockarängen inte skulle uppstå förrän
2012. Nämnden har fått behålla nivåhöjningen 2012.
I uppföljningsrapport 1/2012 konstaterar nämnden att ”Inom äldreomsorgen har inte
kostnaderna minskat i den omfattning som beräknats”. Detta gör det tveksamt att nämnden
kan hantera de ökade driftkostnader som omvandlingen av Klockarängen ger upphov till inom
den ram som finnas tillgänglig för 2012. Därför anser sektor kommunstyrelsen att
tilläggsanslaget för investeringen inte ska beviljas.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef, 2012-04-03.
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef.
Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Viveca Arvidsson (S), Björn Nilsson (S), Göran Karlsson
(V) och Peter Rosengren (MP) meddelar att de avvaktar ställningstagande tills ärendet
behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde.
Yrkande
Rose-Marie Fihn (FP) yrkar att sektor kommunstyrelsens beslutsförslag:
Kommunfullmäktige avslår omsorgs och arbetsmarknadsnämndens ansökan om tilläggsanslag för investeringen
trädgård på Klockarängen.
ersätts med:
Kommunfullmäktige bifaller omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens ansökan om tilläggsanslag för
investeringen trädgård på Klockarängen till ett maxbelopp av 1 mkr. Investeringen ska utföras på för Ale
kommun mest ekonomiskt fördelaktiga sätt.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på dels kommunstyrelsens beslutsförslag och dels på RoseMarie Fihns yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Rose-Marie
Fihns yrkande.
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Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige bifaller omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens ansökan om
tilläggsanslag för investeringen trädgård på Klockarängen till ett maxbelopp av 1 mkr.
Investeringen ska utföras på för Ale kommun mest ekonomiskt fördelaktiga sätt.
Inlägg
Paula Örn (S), Göran Karlsson (V), Jarl Karlsson (S) och Jan A Pressfeldt (AD).
Under kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Boel Holgersson (C), Rose-Marie Fihn (FP),
Mikael Berglund (M) och Sune Rydén (KD) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Hasse Andersson (S) yrkar på återremiss av ärendet med motiveringen att de ekonomiska
konsekvenserna i ljuset av nämndens nuvarande prognostiserade underskott inte är tillräckligt
belysta. Peter Rosengren (MP) yrkar bifall till Anderssons yrkande om återremiss.
Yrkande
Kommunstyrelsens förslag
Hasse Anderssons (S) yrkande om återremiss
Propositionsordning
Ordförande ställer propositionsordning på kommunstyrelsens implicita antagande om att
ärendet skall avgöras under mötet och Hasse Anderssons (S) yrkande om återremiss.
Ordförande finner kommunfullmäktige besluta att ärendet ska avgöras under mötet.
Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet meddelar att de ej deltar i följande beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer propositionsordning på kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bifaller omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens ansökan om
tilläggsanslag för investeringen trädgård på Klockarängen till ett maxbelopp av 1 mkr.
Investeringen ska utföras på för Ale kommun mest ekonomiskt fördelaktiga sätt.
2. Kommunfullmäktige beslutar att ajournera sig mellan kl 19.30-20.00.
___
Expedieras till
Sektorchef, sektor Arbete, Trygghet och Omsorg
Äldreomsorgschef, sektor Arbete, Trygghet och Omsorg
Ekonomichef
Budgetchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

19(32)

Kommunfullmäktige
2012-05-28

KF § 81

KS0066/12

Årsredovisning 2011 för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn
Den 1 oktober 2005 bildades ett Samordningsförbund mellan Arbetsförmedling,
Försäkringskassa, Kungälvs kommun och Västra Götalandsregionen i enlighet med lagen
2003:1 210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Den 1 april 2008
utvidgades Samordningsförbundet till att omfatta fyra kommuner Ale, Kungälv, Stenungsund
och Tjörn.
Samordningsförbundets parter har lämnat bidrag till årets verksamhet med 1 585 tkr vardera,
totalt 6 340 tkr. Budget för verksamheter, aktiviteter och projekt fastställdes till 8 789 tkr.
Totalt har 7 787 tkr utnyttjats vilket innebär ett budgetöverskott på 1 043 tkr inklusive
räntenetto på 42 tkr, men ett negativt resultat för året på 1 405 tkr. Det egna kapitalet uppgick
per 31 december 2011 till 1 043 tkr.
Sektor kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner samordningsförbundets
förslag till årsredovisning och bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef, 2012-03-29.
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner samordningsförbundets förslag till årsredovisning och
beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner samordningsförbudets förslag till årsredovisning och
beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.
___
Expedieras till
Sektorchef, sektor Arbete, Trygghet och Omsorg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

20(32)

Kommunfullmäktige
2012-05-28

KF § 82

KS0084/12

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående projekt för
mångfalt, 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 gjorts 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?
Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-23 § 66 att interpellationen skulle besvaras vid
nästkommande sammanträde.
Under dagens sammanträde besvarar kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M)
interpellationen.
Inlägg
Peter Rosengren (MP) och Paula Örn (S).
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att notera svaret på interpellationen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

21(32)

Kommunfullmäktige
2012-05-28

KF § 83

KS0221/11

Motion från Rune Karlsson, Lennie Kjellman och Johan Fjellheim (SD) om insynsplats
i kommunstyrelsen
Rune Karlsson, Lennie Kjellman och Johan Fjellheim (SD), har i motion 2011-10-30 yrkat att
samtliga partier i kommunfullmäktige som inte har ordinarie eller ersättarplats i
kommunstyrelsen skall ha rätt till en insynsplats. Insynsplatsen skall inte vara arvoderad och
inte vara behäftad med yttranderätt.
Motionärerna anför att det både ur en demokratisk synpunkt och ur ett politiskt perspektiv är
en nackdel att inte samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige får någon
direkt insyn i hur de kommunala styrelserna och nämnderna arbetar. Motionärerna menar att
de underlag som presenteras i handlingar inför varje kommunfullmäktige många gånger inte är
tillräcklig information för att kunna fatta ett välgrundat beslut.
Enligt kommunallagen 4 kap 23 § kan fullmäktige besluta att en förtroendevald som inte är
ledamot eller ersättare i viss nämnd skall få närvara vid nämndens sammanträden och delta i
överläggningarna men inte i besluten. En begränsning kan också göras så att den
förtroendevalde enbart får närvarorätt. En förtroendevald som får närvarorätt i en nämnd som
han eller hon inte tillhör omfattas av jäv och sekretessbestämmelserna för nämndsledamöter.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, administrativ chef, 2012-01-27.
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige tillstyrker motionen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att i reglementet för kommunstyrelsen göra följande tillägg i
§ 11; ”varje fullmäktigeparti som inte är representerat i kommunstyrelsen har rätt till en
s.k. insynsplats i kommunstyrelsen. Insynsplatsen är utan yttranderätt och är inte
arvoderad. Kommunfullmäktige väljer fullmäktigeledamot som har insynsplats i
kommunstyrelsen”.
Inlägg
Jean Altun (S)
Under dagens sammanträde yrkar Mikael Berglund (M) och Rose-Marie Fihn (FP) bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Paula Örn (S) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att fullmäktige har en fast
beredning, demokratiberedningen, som arbetar övergripande inom området demokrati och
medborgarfrågor som ska ges möjlighet att yttra sig innan fullmäktige fattar beslut. Ingmarie
Torstensson (V), Peter Rosengren (MP) och Göran Karlsson (V) yrkar bifall till Paula Örns (S)
yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

22(32)

Kommunfullmäktige
2012-05-28

Jan A Pressfeldt (AD) yrkar avslag till yrkande om återremiss med hänvisning till
kommunallagen 5 kap. 26 §.
Yrkanden
Kommunstyrelsens förslag
Paula Örns (S) yrkande om återremiss
Propositionsordning
Ordförande ställer propositionsordning på kommunstyrelsens implicita antagande om att
ärendet skall avgöras under mötet och Paula Örns(S) yrkande om återremiss. Ordförande
finner kommunfullmäktige besluta att ärendet ska avgöras under mötet.
Omröstning
Votering begärs. Följande voteringsordning godkänns:
Ja – röst för att ärendet ska avgöras under dagens sammanträde
Nej – röst för att ärendet ska återremitteras
Utfallet av voteringen blir 27 ja – röster och 22 nej – röster vilket innebär att
kommunfullmäktige återremitterar ärendet med en så kallad minoritetsåterremiss.
En minoritetsåterremiss kräver stöd från minst en tredjedel av kommunfullmäktige ledamöter
och tjänstgörande ersättare.
Kommunfullmäktige ajournerar sig mellan kl 20.35–20.45.
Propositionsordning
Ordförande ställer propositionsordning på Paula Örns (S) motivering till återremiss och finner
att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med motiveringen att
fullmäktige har en fast beredning, demokratiberedningen, som arbetar övergripande
inom området demokrati och medborgarfrågor, som ska ges möjlighet att yttra sig
innan fullmäktige fattar beslut
___
Expedieras till
Demokratiberedningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

23(32)

Kommunfullmäktige
2012-05-28
OMRÖSTNINGSLISTA FÖR § 83
Ja
Peter Kornesjö (M)
Mikael Berglund (M)
Isabell Korn (M)
Inge Nilsson (M)
Kajsa Nilsson (M)
Daniel Mörner (M)
Lennarth Nilsson (M)
Angelica Hasanovic(M)
Fredrik Johansson (M)
Dan Björk (M)
Åke Johansson (M)
Boel Holgersson (C)
Anitha Kristiansson (C)
Rose-Marie Fihn (FP)
Joanna Wolodarska Nord (FP)
Sune Rydén (KD)
Toni Karlsson (KD)
Jarl Karlsson (S)
Eva Eriksson (S)
Rolf Gustavsson (S)
Paula Örn (S)
Jean Altun (S)
Klas Karlsson (S)
Dennis Ljunggren (S)
Inga-Lill Andersson (S)
Tyrone Hansson (S)
Monica Samuelsson (S)
Hasse Andersson (S)
Richard Paulin (S)
Toni Andersson (S)
Elaine Björkman (S)
Chatarina Eliasson (S)
Elisabeth Bredesen(S)
Peter Ohlsson (S)
Göran Karlsson (V)
Johnny Sundling (V)
Ingmarie Torstensson (V)
Peter Rosengren (MP)
Minna Jernström (MP)
Jan A Pressfeldt (AD)
Börje Ohlsson (AD)
Ulf-Göran Solving (AD)
Irma Solmving (AD)
Lars-Eric Calås(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

27

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
22

Utdragsbestyrkande

Avstår

PROTOKOLL från

24(32)

Kommunfullmäktige
2012-05-28

KF § 84

KS0082/12

Förslag till nya former för partistöd i Ale kommun
Kommunfullmäktige beslutade 2011-10-31 § 143 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram
nya former för partistödet 2012.
Kommunallagen säger i 2 kapitlet 10 §, att fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning
och former. Stödet får inte utformas så, att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. I
förarbetet till kommunallagen menar man att det i allmänhet inte är tillräckligt med ett stöd
som fördelas enbart per mandat.
Ale kommuns nuvarande partistöd fördelas enligt följande regler:
Generellt partistöd, 76,5 % av ett basbelopp per mandat.
Grundstöd, 15 000 kr per parti och 1 000 kr per mandat.
Nytt förslag till partistöd att gälla from 2012 har tagits fram med följande omfattning och
former:
Kommunfullmäktige har för 2012 fastställt budgetram för kommunstyrelsen, där partistödet
tilldelats medel med 1 100 tkr. Generellt partistöd, 30 % av ett basbelopp (44 000 kr år 2012)
per mandat. Grundstöd, 70 000 kr per parti.
Beslutsunderlag:
Skrivelse från Mikael Berglund, kommunstyrelsens ordförande, 2012-04-26
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar bifall till sitt eget beslutsförslag:
Kommunfullmäktige antar följande fördelningsformer att gälla from 2012 för partistödet i Ale kommun,
generellt partistöd ska fördelas med 30 % av ett basbelopp (44 000 kr) per mandat och grundstöd till partier
ska fördelas med 70 000 kr per parti.
Kommunfullmäktige beslutar att partistödet ska fördelas så att det utbetalas kvartalsvis med början i januari.
Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
fram till och med att det finns ett nytt antaget beslut om partistöd, betalas partistödet ut
månadsvis med det nuvarande beloppet.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på sitt eget beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

25(32)

Kommunfullmäktige
2012-05-28
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar följande fördelningsformer att gälla from 2012 för partistödet i
Ale kommun, generellt partistöd ska fördelas med 30 % av ett basbelopp (44 000 kr) per
mandat och grundstöd till partier ska fördelas med 70 000 kr per parti.
2. Kommunfullmäktige beslutar att partistödet ska fördelas så att det utbetalas kvartalsvis
med början i januari.
3. Kommunfullmäktige beslutar att fram till och med att det finns ett nytt antaget beslut om
partistöd, betalas partistödet ut månadsvis med det nuvarande beloppet.
Deltagande i beslut
Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Viveca Arvidsson (S), Björn Nilsson (S), Göran Karlsson
(V) och Peter Rosengren (MP) anmäler innan kommunstyrelsens beslut att de inte deltar i
beslutet.
Inlägg
Jan A Pressfeldt (AD) och Göran Karlsson (V).
Under dagens sammanträde yrkar Mikael Berglund (M), Robert Jansson (SD) och Rose-Marie
Fihn (FP) bifall till motionen.
Paula Örn (S) yrkar på återremiss av ärendet med motiveringen att jämföra kostnadsnivåerna
för förtroendemannaverksamheten med övriga kommuner i GR samt att då ärendet i allra
högsta grad är en demokratifråga, uppdra åt demokratiberedningen att yttra sig över förslaget.
Ingmarie Torstensson (V), Peter Rosengren (MP), Jarl Karlsson (S) och Dennis Ljunggren (S)
yrkar bifall till Örns förslag.
Yrkanden
Kommunstyrelsens förslag
Paula Örns (S) yrkande om återremiss
Propositionsordning
Ordförande ställer propositionsordning på kommunstyrelsens implicita antagande om att
ärendet skall avgöras under mötet och Paula Örns(S) yrkande om återremiss. Ordförande
finner kommunfullmäktige besluta att ärendet ska avgöras under mötet.
Omröstning
Votering begärs. Följande voteringsordning godkänns:
Ja – röst för att ärendet ska avgöras under dagens sammanträde
Nej – röst för att ärendet ska återremitteras
Utfallet av voteringen blir 27 ja – röster och 22 nej – röster vilket innebär att
kommunfullmäktige återremitterar ärendet med en så kallad minoritetsåterremiss.
En minoritetsåterremiss kräver stöd från minst en tredjedel av kommunfullmäktige ledamöter
och tjänstgörande ersättare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

26(32)

Kommunfullmäktige
2012-05-28
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med motiveringen att jämföra
kostnadsnivåerna för förtroendemannaverksamheten med övriga kommuner i GR
samt att då ärendet i allra högsta grad är en demokratifråga, uppdra åt
demokratiberedningen att yttra sig över förslaget.
___
Expedieras till
Demokratiberedningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

27(32)

Kommunfullmäktige
2012-05-28
OMRÖSTNINGSLISTA FÖR § 84
Ja
Peter Kornesjö (M)
Mikael Berglund (M)
Isabell Korn (M)
Inge Nilsson (M)
Kajsa Nilsson (M)
Daniel Mörner (M)
Lennarth Nilsson (M)
Angelica Hasanovic(M)
Fredrik Johansson (M)
Dan Björk (M)
Åke Johansson (M)
Boel Holgersson (C)
Anitha Kristiansson (C)
Rose-Marie Fihn (FP)
Joanna Wolodarska Nord (FP)
Sune Rydén (KD)
Toni Karlsson (KD)
Jarl Karlsson (S)
Eva Eriksson (S)
Rolf Gustavsson (S)
Paula Örn (S)
Jean Altun (S)
Klas Karlsson (S)
Dennis Ljunggren (S)
Inga-Lill Andersson (S)
Tyrone Hansson (S)
Monica Samuelsson (S)
Hasse Andersson (S)
Richard Paulin (S)
Toni Andersson (S)
Elaine Björkman (S)
Chatarina Eliasson (S)
Elisabeth Bredesen(S)
Peter Ohlsson (S)
Göran Karlsson (V)
Johnny Sundling (V)
Ingmarie Torstensson (V)
Peter Rosengren (MP)
Minna Jernström (MP)
Jan A Pressfeldt (AD)
Börje Ohlsson (AD)
Ulf-Göran Solving (AD)
Irma Solmving (AD)
Lars-Eric Calås(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

27

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
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Utdragsbestyrkande

Avstår

PROTOKOLL från

28(32)

Kommunfullmäktige
2012-05-28
KF § 85

KS0032/12

Rapport från vårens ortsutvecklingsmöten
Ortsutvecklingsmöten är ett av Ale kommuns olika sätt att föra dialog med sina
kommunmedborgare. På ortsutvecklingsmötena behandlas frågor som är viktiga för orterna och
information förmedlas till och från boenden i aktuella ämnen. Mötena innebär en möjlighet för
kommunens medborgare att framföra lokal idéer och utvecklingsförslag direkt till kommunala
beslutsfattare.
Under april månad 2012 genomfördes ortsutvecklingsmöten i tio orter i Ale kommun; Alafors,
Alvhem, Bohus, Hålanda, Nol, Nödinge, Skepplanda, Starrkärr/Kilanda, Surte och Älvängen.
Antalet personer som besöker ortsutvecklingsmötena utvecklas i en positiv riktning och ligger,
sedan ett par år tillbaka, varaktigt på drygt 900 personer varje år. Vårens möte avvek lite från
tidigare möten ur den aspekten att alla präglades av ett tema. På varje möte diskuterades Ale
kommuns Vision 2025 och besökarna fick möjlighet att komma med förslag på hur varje ort
bör utvecklas.
Under 2010 passerade antalet besökare av ortsutvecklingsmötena för första gången, 1000
personer –sett till helåret. Trenden håller i sig under 2011 då det totala antalet besökare
överstiger 1200 personer. Våren 2012 besökte ca 582 personer kommunens
ortsutvecklingsmöten.
Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige uppdrar till varje nämnd att, utifrån minnesanteckningarna,
besvara sina frågor och överlämna dem till berört ortsutvecklingsmötes
presidium den 1 oktober 2012.

BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar informationen.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till varje nämnd att, utifrån minnesanteckningarna, besvara
sina frågor och överlämna dem till berört ortsutvecklingsmötes
presidium den 1 oktober 2012.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

29(32)

Kommunfullmäktige
2012-05-28

KF § 86

KS0050/12

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 verkställd inom tre
månader
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden redovisar i beslut 2012-02-23 § 22 en rapport över ej
verkställda beslut enligt 28 f-g LSS 2011.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

30(32)

Kommunfullmäktige
2012-05-28

KF § 87

KS0112/12

Interpellation angående Ale kommuns inköp av kött.
Rune Karlsson (SD) och Robert Jansson (SD) har inkommit med en interpellation till
kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M). I interpellationen önskas svar på följande
frågor:






Varför väljer kommunen att vilseleda kommunens invånare om att all kyckling och det
mesta av köttet är Svenska råvaror när kommunens inköpslistor vittnar på att en
betydande andel är utländskt kött?
Varför väljer kommunen att köpa in halalslaktat kött enligt islams påbud och därmed
kött ifrån djur som utsatts för onödigt lidande?
Ander de styrande i kommunen att det kan anses försvarbart att kött från andra sidan
jorden köps in till kommunens verksamheter även i fortsättningen med tanke på
skrivelserna om närproducerad mat i både kostprogrammet och miljömålen samt att
miljöfrågorna särskilt skall beaktas vid upphandling av varor?
Är det de styrandes vilja att halalslaktat kött enligt islams påbud ska få förekomma
inom Ale kommuns verksamheter?

BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen ska besvaras.
___
Expedieras till
Sektor kommunstyrelsen
Mikael Berglund
Elena Fridfelt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

31(32)

Kommunfullmäktige
2012-05-28

KF § 88

KS0102/12

Motion om sänkt bygglovstaxa när man bygger energieffektivt
I sin motion föreslår Minna Jernström (MP) att ingen avgift för bygglov och startbesked tas ut
för bygglovspliktiga solfångar- eller solcellsinstallationer. Vidare föreslår Jernström att avgiften
för bygglov och starbesked halveras för bostäder och lokaler som beräknas få en
energianvändning på maximalt 60% av Boverkets norm.
Jernström motiverar förslaget med att det skulle skapa incitament till att kraftigt minska
behovet av köpt energi i nybyggda hus i Ale samt underlätta solenergiinstallationer.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunfullmäktige
2012-05-28

KF § 89
Delgivningar


Protokoll från årsstämman med Renova 2012-03-06.

BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att lägga delgivningen till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

32(32)

