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Plats och tid:

A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:00 – 19:30

Närvarande ledamöter:

Klas Nordh (FP), ordförande
Mikael Berglund (M)
Inge Nilsson (M)
Jan Skog (M)
Dan Björk (M)
Boel Holgersson (C)
Lars-Erik Carlbom (FP)
Jarl Karlsson (S)
Rolf Gustavsson (S)
Jean Altun (S)
Dennis Ljunggren (S)
Willy Kölborg (S)
Hasse Andersson (S)
Catharina Eliasson (S)
Göran Karlsson (V)
Ingmarie Torstensson (V)
Jan A. Pressfeldt (AD)
Helene Ahlberg (AD)
Sven Rydén (AD)

Peter Kornesjö (M)
Isabell Korn (M)
Kajsa Nilsson (M)
Fredrik Johansson (M)
Åke Johansson (M)
Rose-Marie Fihn (FP)
Chatarina Engström (KD)
Eva Eriksson (S)
Paula Örn (S)
Mariam Hagberg (S)
Inga-Lill Andersson (S)
Monica Samuelsson (S)
Elaine Björkman (S)
Peter Ohlsson (S)
Johnny Sundling (V)
Peter Rosengren (MP)
Ulf-Göran Solving (AD)
Lars-Eric Calås (AD)
Rune Karlsson (SD)

Tjänstgörande ersättare:

Ida Löfgren (M)
Åke Niklasson (C)
Kerstin Ståhl (S)
Stina-Kajsa Melin (S)
Robert Jansson (SD)

Daniel Mörner (M)
Jonatan Sundeen (KD)
Klas Karlsson (S)
Börje Ohlsson (AD)

Ersättare och övriga deltagare: Lennarth Nilsson (M)
Joanna Wolodarska Nord (FP)
Mahlin Pettersson (S)
Viveca Arvidsson (S)
Dennis Thomsen (S)
Maria Ohlsson (AD)
Per Liljebäck § 123
Erik Lidberg, kommunchef

Sten-Åke Oveborn (C)
Tony Karlsson (KD)
Rikard Paulin (S)
Mohammed Bitar (S)
Tommy Gustafsson (V)
Irma Solving (AD)
Gunilla Wallengren § 125
Cecilia Stedt, sekreterare

Utses att justera:

Inga-Lill Andersson och Jan Skog

Justeringens plats och tid:

Kommunledningens lokaler, Ale torg 7 2012-10-01, klockan 09:00

Paragrafer:

120-132

Underskrifter:
………………………………………
Cecilia Stedt, Sekreterare
………………………………………
Klas Nordh, Ordförande
……………………………………… ………………………………………
Inga-Lill Andersson, Justerare
Jan Skog, Justerare
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KF § 120

Presentation av ny kommunjurist

4

KF § 121

Omjustering av kommunfullmäktiges protokoll 2012-06-18 § 100

5

KF § 122

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige

6

KF § 123

Inbjudan av samordningsförbundet Ale, Kungälv, Tjörn och Stenungsund

7

KF § 124

Val av ny ordförande till presidiet för Alvhems ortsutvecklingsmöten samt ersättare i
överförmyndarnämnden
8

KF § 125

Svar på medborgarförslag om att införa fria resor med kollektivtrafiken till alla
färdtjänstberättigade

KF § 126

9

Begäran om entledigande från förtroendeuppdraget som kontaktpolitiker åt
ungdomsfullmäktige

11

KF § 127

Ansökan om att få bli vigselförrättare

12

KF § 128

Förvärv av sex fastigheter i Nödinge

13

KF § 129

Medborgardialog som en del i Ale kommuns styrprocess

14

KF § 130

Namnbyte av Räddningstjänstförbundet Ale-Kungälv

15

KF § 131

Svar på motion från Rune Karlsson, Lennie Kjellman och Johan Fjellheim (SD) om
insynsplats i kommunstyrelsen
16

KF § 132

Svar på motion från Bohusskolan om konstgräs på den nya fotbollsplanen vid
Bohushallen
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KF § 120
Presentation av ny kommunjurist
Ordförande Klas Nordh presenterar Susanne Stenberg, Ale kommuns nya kommunjurist för
kommunfullmäktige.
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KF § 121

KS0182/12

Omjustering av kommunfullmäktiges protokoll 2012-06-18 § 100
Ordförande Klas Nordh läser upp förslag till omjustering av kommunfullmäktiges protokoll
beslut, 2012-06-18 § 100. Nuvarande skrivning föreslås ersättas med följande ordalydelse:
Jarl Karlsson (S) har ställt en fråga till Klas Nordh, ordförande för kommunfullmäktige, angående
kommunens policy för besvarande av mejl. Då frågan inte utdelats skriftligt till fullmäktiges ledamöter erbjöds
Jarl Karlsson (S) att läsa upp frågan.
Kommunfullmäktiges ordförande Klas Nordh besvarar frågan.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna omjusteringen.
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KF § 122

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 § 123

KS0164/12

Inbjudan av samordningsförbundet Ale, Kungälv, Tjörn och Stenungsund
Förbundsordförande för samordningsförbundet Ale, Kungälv, Tjörn och Stenungsund, Per
Liljebäck närvarar och informerar om samordningsförbundets verksamhet.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.
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KF § 124

KS0003/12

Val av ny ordförande till presidiet för Alvhems ortsutvecklingsmöten samt ersättare i
överförmyndarnämnden
Roland Wall (C) inkom vid föregående möte med en begäran om att få bli entledigad från
sina förtroendeuppdrag som ordförande i presidiet för ortsutvecklingsmöten i Alvhem samt
ersättare i överförmyndarnämnden.
Kommunfullmäktige beslutade då att entlediga Roland Wall (C) från förtroendeuppdragen
samt bordlägga omvalen.
Vid dagens möte föreslår valberedningen att val av ny ordförande i presidiet för
ortsutvecklingsmöten i Alvhem bordläggs igen. Vidare föreslår valberedningen att Ingmar
Othzén (C) väljs till ny ersättare i överförmyndarnämnden.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga var av ny ordförande i presidiet för
ortsutvecklingsmöten i Alvhem.
2. Kommunfullmäktige beslutar att utse Ingmar Othzén (C) till ny ersättare i
överförmyndarnämnden.
__
Expedieras till
Ingmar Othzén
Lön
Överförmyndarnämnden
Handläggare administration
Utvecklings- och förvaltningsseketerare
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KF § 125

KS0242/09

Svar på medborgarförslag om att införa fria resor med kollektivtrafiken till alla
färdtjänstberättigade
Ale DHR´s styrelse har lämnat in ett förslag att Ale kommun ska införa fria resor med
kollektivtrafiken för alla färdtjänstberättigade. Förslaget har varit på remiss hos sektor
samhällsbyggnad (tiden för yttrandet, miljö- och byggförvaltningen) som lämnat följande
yttrande.
Förslaget bör inte knytas till färdtjänst. Färdtjänst är en trafikpolitisk insats om kollektivtrafik
från samhället som bifalles dem som uppfyller kriterierna enligt lag om färdtjänst, det vill säga
de som på grund av sitt funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig och som
inte utan väsentliga svårigheter kan nyttja allmänna kommunikationsmedel. Många som var
berättigade till färdtjänst innan Ale kommuns bussar anpassades till funktionshindrade
kommer idag inte att få bifall. Förslaget innebär därför att en stor grupp i samhället som har
funktionshinder men som inte omfattas av kriterierna, enligt lag om färdtjänst, inte heller
kommer att omfattas av förslaget om gratis kollektivtrafik om det ska kopplas till
handläggningen av färdtjänstärenden.
Om åtgärden kopplas till handläggningen av färdtjänstärenden ser sektorn även stora
svårigheter i bedömningen av dessa ärenden då det finns en risk att antalet ansökningar
kommer att öka för att man önskar gratis kollektivtrafik.
Dåvarande miljö- och byggnämnd föreslår att fullmäktige avslår förslaget.
Kommunstyrelsens förvaltning hänvisar till miljö- och byggnämndens yttrande och föreslår att
förslaget avslås.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Annika Friberg, miljöplanerare och Erik Lidberg, kommunchef, 201206-05.
Handläggare: Annika Friberg, miljöplanerare.
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar ifall till sektor kommunstyrelsens beslutsförslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på sektor kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår förslaget.
Under kommunfullmäktiges möte 2012-08-27 redogör ordförande Klas Nordh (FP) för att
författaren till medborgarförslaget bör beredas möjlighet att närvara vid kommunfullmäktiges
behandling av förslaget men kan på grund av medverkan i Paralympics ej närvara under
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augusti månads möte. Ordförande föreslår med anledning av detta att ärendet bordläggs till
nästa möte.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Under dagens möte närvarar Gunilla Wallengren och redogör för sina tankar bakom
medborgarförslaget.
Mikael Berglund (M) och Paula Örn (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Rose-Marie Fihn (FP), Lars-Erik Carlbom (FP) och Klas Nordh (FP) deltar ej i beslutet.
__
Expedieras till
Gunilla Wallengren
Utvecklings- och förvaltningsseketerare
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KF § 126

KS0003/12

Begäran om entledigande från förtroendeuppdraget som kontaktpolitiker åt
ungdomsfullmäktige
Dennis Thomsen (S) har inför dagens möte inkommit med en begäran om att få bli entledigad
från förtroendeuppdraget som kontaktpolitiker åt ungdomsfullmäktige.
Valberedningen föreslår att Dennis Thomsen (S) entledigas från förtroendeuppdraget som
kontaktpolitiker och att Hasse Andersson (S) väljs till ny kontaktpolitiker åt
ungdomsfullmäktige.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Dennis Thomsen (S) från
förtroendeuppdraget som kontaktpolitiker åt kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige beslutar att utse Hasse Andersson (S) till ny kontaktpolitiker åt
ungdomsfullmäktige.
__
Expedieras till
Dennis Thomsen
Hasse Andersson
Himlaskolan
Utvecklings- och förvaltningsseketerare
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KF § 127

KS0163/12

Ansökan om att få bli vigselförrättare
Peter Kornesjö (M) har inkommit med en ansökan om att få bli borgerlig vigselförrättare i Ale
kommun.
Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige föreslår länsstyrelsen att utse Peter Kornesjö
(M) till ny borgerlig vigselförrättare.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar föreslå länsstyrelsen att Peter Kornesjö (M) utses till ny
borgerlig vigselförrättare.
__
Expedieras till
Peter Kornesjö
Länsstyrelsen i Västra Götaland
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KF § 128

KS0131/12

Förvärv av sex fastigheter i Nödinge
På uppdrag av Ale 2020 och med ordförandebeslut förvärvades Nödinge-Stommen 1:47,
Nödinge-Stommen 1:19, Nödinge-Stommen 1:21, Nödinge 5:59, Nödinge 6:76 och NödingeStommen 1:18 på offentlig auktion för en sammanlagd köpeskilling om 3 800 000 kronor.
Auktionen förrättades på Advokatfirman Glimstedt AB i Göteborg 2012-06-18. Då det krävs
ett politiskt beslut för att förvärvet skall genomföras villkorades auktionen på så sätt att köpet
genomförs först då politiskt beslut om förvärv fattats i ärendet.
Förvärvet är strategiskt viktigt för den framtida samhällsutvecklingen i Nödinge.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Lars Lindström, mark- och exploateringschef, 2012-07-12.
Handläggare: Jörgen Sundén, exploateringschef.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner sex av exploateringsingenjören Jörgen Sundén undertecknade köpeavtal avseende förvärv av fastigheterna Nödinge-Stommen 1:47, NödingeStommen 1:19, Nödinge-Stommen 1:21, Nödinge 5:59, Nödinge 6:76 och NödingeStommen 1:18 för en sammanlagd köpeskilling om 3,8 miljoner kronor.
2. Kommunfullmäktige anvisar erforderliga medel för köpeskillingen, 3,8 milj kr, samt övriga
med förvärvet förenade kostnader. Finansiering sker genom ianspråktagande av egna
medel.
3. Kommunfullmäktige beslutar att de förvärvade fastigheterna ska läggas in i kommunens
markreserv med ett ingående värde motsvarande förvärvskostnaden.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner sex av exploateringsingenjören Jörgen Sundén
undertecknade köpeavtal avseende förvärv av fastigheterna Nödinge-Stommen 1:47,
Nödinge – Stommen 1:19, Nödinge-Stommen 1:21, Nödinge 5:59, Nödinge 6:76 och
Nödinge-Stommen 1:18 för en sammanlagd köpeskilling om 3,8 miljoner kronor.
2. Kommunfullmäktige anvisar erforderliga medel för köpeskillingen, 3,8 miljoner kronor,
samt övriga med förvärvet förenade kostnader. Finansiering sker genom ianspråktagande
av egna medel.
3. Kommunfullmäktige beslutar att de förvärvade fastigheterna ska läggas in i kommunens
markreserv med ett ingående värde motsvarande förvärvskostnaden.
___
Expedieras till
Advokatfirman Glimstedt AB, Johan Lövrup, Södra Ringgatan 6, 441 30 Alingsås
Mark- och exploateringschef
Ekonomichef
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KF § 129

KS0036/12

Medborgardialog som en del i Ale kommuns styrprocess
Utvecklingsprojektet Utveckling av styrsystem med medborgardialog påbörjades i maj 2012
och kommer att fram till december 2014 pågå i Sveriges kommuner och landstings regi. Syftet
med projektet är att bidra till att medborgardialogerna integreras i kommunernas styrsystem.
Projektet ska lyfta fokus från dialogens metod till dess syfte. Detta handlar inte om att det inte
längre är viktigt att fundera över vilka olika slags metoder kommunen använder för att skapa
medborgardialog utan snarare om att kommunen först måste fundera på vad kommunen vill
uppnå med medborgardialog innan den funderar på vilken metod som bör tillämpas.
Kommunen ska enligt fullmäktiges beslut 2012-06-18 § 99 beträffande verksamhetsplan 20132015 även fortsättningsvis arbeta med olika metoder samt utveckla nya metoder för att fånga
åsiktsströmningar bland invånarna och bejaka deras intresse för samhällsfrågor och politik. Att
införa en styrning av dialogen syftar till att fortsätta eftersträva samt konkretisera redan
tidigare uppsatta mål beträffande medborgardialog.
Ale kommun fick under våren 2012 ett positivt besked om deltagande i Utvecklingsprojektet
Utveckling av styrsystem med medborgardialog. Sveriges kommuner och landsting har med
anledning av detta framfört önskemål om att deltagandet förankras i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Erik Lidberg, kommunchef och Håkan Spång, administrativchef, 201207-23.
Handläggare: Cecilia Stedt, utvecklings- och förvaltningssekreterare.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom ett deltagande i utvecklingsprojekt
Utveckling av styrsystem med medborgardialog.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom ett deltagande i utvecklingsprojekt
Utveckling av styrsystem med medborgardialog.
___
Expedieras till
Samtliga nämnder samt styrelse
Informationschef
Kommunikationschef
Kvalitetschef
Kommunchef
Administrativ chef
Utvecklings- och förvaltningsseketerare
Demokratiberedningen
Sveriges Kommuner och Landsting
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KF § 130

KS0155/10

Namnbyte av Räddningstjänstförbundet Ale-Kungälv
Interimsstyrelsen för Räddningstjänstförbundet Ale-Kungälv föreslår kommunfullmäktige att
ändra förbundets namn till Bohus räddningstjänstförbund.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Erik Lidberg, kommunchef, 2012-06-29.
Handläggare: Joachim Wever, utvecklingsstrateg.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att Räddningstjänstförbundet Ale-Kungälv namnändras
till Bohus räddningstjänstförbund.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att Räddningstjänstförbundet Ale-Kungälv namnändras till
Bohus räddningstjänstförbund.
___
Expedieras till
Interimsstyrelsen för Räddningstjänstförbundet
Kommunstyrelsen i Kungälvs kommun
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KF § 131

KS0221/11

Svar på 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.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-05-15 § 96 att föreslå att kommunfullmäktige tillstyrker
motionen. Kommunstyrelsen beslutade vidare att föreslå att 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”.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-05-28 § 83 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.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2012-06-18 § 26 och beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar i första hand avslag på motionen.
Göran Karlsson (V) yrkar bifall till beslutssats 1 i arbetsutskottets beslutsförslag.
Göran Karlsson (V) yrkar att beslutssats 2 i arbetsutskottets beslutsförslag:
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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”.
ersätts med:
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. Dock
utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst i enlighet med Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i
Ale kommun. Kommunfullmäktige väljer fullmäktigeledamot som har insynsplats i
kommunstyrelsen”.
Paula Örn (S) tillstyrker i andra hand Göran Karlssons andra yrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på dels beslutssats 1 i arbetsutskottets beslutsförslag och dels
på Paula Örns första yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
beslutssats 1 i arbetsutskottets beslutsförslag.
Ordförande ställer proposition på dels beslutssats 2 i arbetsutskottets beslutsförslag och dels
på Göran Karlssons andra yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
beslutssats 2 i arbetsutskottets beslutsförslag.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige tillstyrker motionen i enlighet med demokratiberedningens förslag.
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”.
Reservation
Paula Örn (S), Mariam Hagberg (S), Ann-Christine Paulin (S) och Klas Karlsson (S) reserverar
sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för Paula Örns första yrkande.
Paula Örn (S), Mariam Hagberg (S), Ann-Christine Paulin (S), Klas Karlsson (S), Göran
Karlsson (V) och Ingmarie Torstensson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till
förmån för Göran Karlssons andra yrkande.
Protokollsanteckning
Ingmarie Torstensson (V) lämnar följande protokollsanteckning:
Demokratiberedningens protokoll från 2012-06-18 § 26 är felaktigt och skall justeras vid nästa
beredningsmöte. Socialdemokraternas tilläggsförslag tillstyrktes av Vänsterpartiet och
Miljöpartiet.
Justerandes sign
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Paula Örn (S) lämnar följande protokollsanteckning:
Socialdemokraterna yrkar avslag av principiella skäl. Vi anser att partier, som inte av egen kraft
kommer in i kommunstyrelsen, inte skall få insynsplats i kommunstyrelsen. Vi är väl medvetna
om att för ca 20 år sedan fick Ny Demokrati en insynsplats i kommunstyrelsen i Ale. Därefter
har den politiska kartan förändrats radikalt genom att många småpartier finns med i
kommunvalet i flera kommuner. Det kan i sin tur leda till att fler än Sverigedemokraterna i
framtiden kan göra anspråk på insynsplats i kommunstyrelsen. Detta anser vi blir helt orimligt.
Av demokratiska skäl måste vi behandla alla på ett likvärdigt sätt.
De eller det parti som inte kommer in i kommunstyrelsen kan naturligtvis genom
valsamverkan bli tilldelad en plats och berörs inte av ovanstående.
Kommunfullmäktiges sammanträde
Under kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Rune Karlsson (SD), Rose-Marie Fihn (FP)
och Mikael Berglund (M) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Göran Karlsson (V) och Peter Rosengren (MP) yrkar bifall till beslutssats 1 i
kommunstyrelsens förslag samt att beslutssats 2 i kommunstyrelsen beslutsförslag:
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”.
ersätts med:
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. Dock
utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst i enlighet med Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i
Ale kommun. Kommunfullmäktige väljer fullmäktigeledamot som har insynsplats i
kommunstyrelsen”.
Paula Örn (S) yrkar i första hand avslag till kommunstyrelsens förslag. I andra hand tillstyrker
hon Göran Karlssons (V) och Peter Rosengrens (MP) ändringsyrkande beträffande beslutssats
2 i kommunstyrelsens förslag.
Yrkanden
Kommunstyrelsens beslutsförslag
Paula Örns yrkanden
Göran Karlssons (V) och Peter Rosengrens (MP) yrkanden
Propositionsordning 1
Ordförande ställer proposition på beslutssats 1 i kommunstyrelsens förslag och Paula Örns (S)
avslagsyrkande. Ordförande finner kommunfullmäktige besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Justerandes sign
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Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Propositionsordning 2
Ordförande ställer proposition på beslutssats 2 i kommunstyrelsens förslag och Göran
Karlssons (V) ändringsyrkande. Ordförande finner kommunfullmäktige besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning
Votering begärs. Följande voteringsordning godkänns:
Ja –röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej –röst för bifall till Göran Karlssons (V) ändringsyrkande
Kommunfullmäktige beslutar med 26 ja –röster mot 21 nej –röster att bifalla beslutssats 2 i
kommunstyrelsens förslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige tillstyrker motionen i enlighet med demokratiberedningens förslag.
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”.
Protokollsanteckning
Paula Örn (S) lämnar följande protokollsanteckning:
Socialdemokraterna yrkar avslag av principiella skäl. Vi anser att partier, som inte av egen kraft
kommer in i kommunstyrelsen, inte skall få insynsplats i kommunstyrelsen. Vi är väl medvetna
om att för ca 20 år sedan fick Ny Demokrati en insynsplats i kommunstyrelsen i Ale. Därefter
har den politiska kartan förändrats radikalt genom att många småpartier finns med i
kommunvalet i flera kommuner. Det kan i sin tur leda till att fler än Sverigedemokraterna i
framtiden kan göra anspråk på insynsplats i kommunstyrelsen. Detta anser vi blir helt orimligt.
Av demokratiska skäl måste vi behandla alla på ett likvärdigt sätt.
De eller det parti som inte kommer in i kommunstyrelsen kan naturligtvis genom
valsamverkan bli tilldelad en plats och berörs inte av ovanstående.
___
Expedieras till
Rune Karlsson
Lennie Kjellman
Johan Fjellheim
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
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OMRÖSTNINGSLISTA FÖR § 131
Ja
Peter Kornesjö (M)
Mikael Berglund (M)
Isabell Korn (M)
Inge Nilsson (M)
Kajsa Nilsson (M)
Jan Skog (M)
Ida Löfgren (M)
Daniel Mörner(M)
Fredrik Johansson (M)
Dan Björk (M)
Åke Johansson (M)
Boel Holgersson (C)
Åke Niklasson(C)
Rose-Marie Fihn (FP)
Lars-Erik Carlbom (FP)
Jonatan Sundeen (KD)
Chatarina Engström (KD)
Jarl Karlsson (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)
Kerstin Stål (S)
Klas Karlsson (S)
Elaine Björkman (S)
Chatarina Eliasson (S)
Stina-Kajsa Melin(S)
Peter Ohlsson (S)
Göran Karlsson (V)
Johnny Sundling (V)
Ingmarie Torstensson (V)
Peter Rosengren (MP)
Jan A Pressfeldt (AD)
Börje Ohlsson (AD)
Ulf-Göran Solving (AD)
Heléne Ahlberg (AD)
Lars-Eric Calås (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

26

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
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KF § 132

KS0207/11

Svar på motion från Bohusskolan om konstgräs på den nya fotbollsplanen vid
Bohushallen
I en motion från Bohusskolan föreslås att konstgräs läggs som underlag på den nya
fotbollsplanen vid Bohushallen.
Grunden till motionen är:
 Ungdomsfullmäktiges representanter från Bohusskolan upplever att en
konstgräsplan lockar ungdomar mycket mer än en grusplan.
 Vidare anser representanterna att en attraktivare plan kommer att generera att
ungdomar rör på sig mer och att de håller sig borta från bråk, alkohol och droger.
Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden behandlade
motionen 2012-02-27 § 3 och beslutade att föreslå att kommunstyrelsen översänder motionen
till samhällsbyggnadsnämndens parkenhet. Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2014-04-10
§ 78 och beslutade att återremittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden med motiveringen
att nämnden efterfrågar ett ställningstagande i själva sakfrågan. Kultur- och fritidsnämnden
behandlade ärendet återigen 2012-05-28 § 33. Av yttrandet framgår att i samband med
projekteringen av Bohushallen så undersökte sektorn möjligheten till att bygga en
näridrottsplats med konstgräs. Undersökningen visade dock att kostnaderna för en
konstgräsplan på området skulle bli för höga.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, administrativ chef och Cecilia Stedt, utvecklings- och
förvaltningssekreterare, 2012-07-23.
Handläggare: Cecilia Stedt, utvecklings- och förvaltningssekreterare.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
___
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