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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-02-24

Plats och tid

A-salen Medborgarhuset Alafors, kl. 18:00 - 20:20

Närvarande ledamöter

Klas Nordh (FP), ordförande
Mikael Berglund (M)
Inge Nilsson (M)
Jan Skog (M)
Dan Björk (M)
Rose-Marie Fihn (FP)
Sune Rydén (KD)
Jarl Karlsson (S)
Rolf Gustavsson (S) §§ 18-26
Jean Altun (S)
Kerstin Stål (S)
Dennis Ljunggren (S)
Hasse Andersson (S)
Catharina Eliasson (S)
Peter Ohlsson (S)
Johnny Sundling (V)
Peter Rosengren (MP)
Jan A. Pressfeldt (AD)
Ulf-Göran Solving (AD)
Rune Karlsson (SD)

Peter Kornesjö (M)
Isabell Korn (M)
Kajsa Nilsson (M)
Ewa Johansson (M)
Åke Johansson (M)
Anitha Kristiansson (C)
Lars-Erik Carlbom (FP)
Chatarina Engström (KD)
Eva Eriksson (S)
Paula Örn (S)
Inga-Lill Andersson (S)
Monica Samuelsson (S)
Natalya Raad (S)
Elaine Björkman (S)
Ingmarie Torstensson (V)
Tommy Gustafsson (V)
Minna Jernström (MP)
Ingela Nordhall (AD)
Helene Ahlberg (AD)
Sven Rydén (AD)
Johan Fjellheim (SD)

Tjänstgörande ersättare

Daniel Mörner (M)
Åke Niklasson (C)
Mahlin Engstrand (S)
Mohammed Bitar (S)
Börje Ohlsson (AD)

Ida Löfgren (M)
Stina-Kajsa Melin (S) §§ 16-17
Rikard Paulin (S)
Robert Jansson (SD)

Ersättare och övriga
deltagare

Lennarth Nilsson (M)
Joanna Wolodarska Nord (FP)
Jonatan Sundeen (KD)
Stina-Kajsa Melin (S) §§ 18-26
Kerstin Grund (S) §§ 16-22
Dennis Thomsen (S)

Erik Karlsson (M)
Elena Fridfelt (C)
Tony Karlsson (KD)
Irma Solving (AD)
Eva-Karin Andersson (MP)

Utses att justera

Björn Järbur, tf. kommunchef Cecilia Stedt, sekreterare
Inga-Lill Andersson och Ingela Nordhall

Justeringens plats och tid Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7, Nödinge 2014-03-04 kl. 09.00
Paragrafer

16-26

Underskrifter
Cecilia Stedt, Sekreterare

Klas Nordh, Ordförande

Inga-Lill Andersson, Justerare

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2014-02-24

Datum för anslags uppsättande

2014-03-05

Datum för anslags nedtagande

2014-03-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7
Nödinge

Underskrift
Cecilia Stedt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign.
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KF § 16

Beslut om ändring i dagordningen
Ordförande Klas Nordh (FP) föreslår att extra tillkommet valärende angående nominering av
revisorssuppleant i Gryaab, behandlas efter punkt angående information från revisionen.
Beslutsgång

Ordförande ställe proposition på sitt förslag och finner kommunfullmäktige besluta
detsamma.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att ärende angående nominering av revisorssuppleant i
Gryaab behandlas efter punkt angående information från revisionen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS0021/14
KF § 17

Allmänhetens frågestund 2014
Kommunfullmäktige har beslutat att införa allmänhetens frågestund i anslutning till sina
sammanträden då det är möjligt för allmänheten att ställa frågor.
Frågorna från allmänheten ska gälla de ärendepunkter som fullmäktige ska diskutera under
sina respektive sammanträden.
I samband med dagens möte närvarar Birgitta Wallhagen för att ställa frågor angående ärendet
som rör avvecklingen av högstadiet i Himlaskolan
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M) och kommunstyrelsens vice ordförande
Paula Örn (S) besvarar frågorna.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar om en ajournering kl. 18.30-18.35.
2. Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2014-02-24

KS0022/14
KF § 18

Information från kommunrevisionen 2014
Kommunrevisonen hade under dagens möte inget att rapportera under denna punkt.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS0003/14
KF § 19

Nominering av revisorssuppleant för Gryab till och
med årsstämma 2015
Med anledning av att ändringen som gjordes i kommunallagen den 1 januari 2013 (KL 3 kap
17 §) gjordes tolkningen att alla styrelseledamöter, ersättare, revisorer och revisorssuppleanter i
de gemensamma kommunägda bolagen GREFAB, GRYAB och Kungälvs Transporttjänst,
ska nomineras av respektive kommunfullmäktige.
Från Ale kommun verkar idag Gert Karlsson (S) som revisorsuppleant för GRYAB. Med
anledning av detta förslår valberedningen att kommunfullmäktige nominerar Gert Karlsson (S)
till uppdraget som revisorssuppleant frö GRYAB fram till och med årsstämma 2015.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på valberedningens beslutsförslag och finner
kommunfullmäktige besluta detsamma.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att nominera Gert Karlsson (S) till uppdraget som
revisorssuppleant för GRYAB fram till och med årsstämma 2015.
___
Beslutsexpediering
Gert Karlsson
Personalavdelningen
Handläggare administrationen
GRYAAB

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS0005/14
KF § 20

Avveckling av högstadiet i Himlaskolan
Sektor utbildning, kultur och fritid har efter diskussioner i utbildningsnämnden arbetat med en
utvärdering av antalet högstadieskolor i kommunen. Sektorns uppfattning i utredningsarbetet
är att det finns för många högstadieskolor i kommunen i förhållande till elevunderlaget.
Kraven på ämnesbehörighet har i form av nya statliga regelverk ökat under de senaste åren
och därmed blir det allt tydligare att en förutsättning för kvalitetssäkring i denna fråga innebär
större enheter/organisationer. Frågan är viktig och helt avgörande för måluppfyllelse avseende
de pedagogiska resultaten.
För att kunna uppfylla kraven på behöriga lärare, att ge eleverna så bra förutsättningar som
möjligt och för att skapa resurseffektivitet till gagn för samtliga elever i Ale kommun föreslår
sektor UKF att Himlaskolans verksamhet för årskurs 7-9 avvecklas inför läsåret 2014/2015
och att eleverna bereds plats på någon av de kvarstående högstadieenheterna i kommunen.
Beslutsunderlag









Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-01-28, § 7.
Utbildningsnämndens protokoll 2013-12-18, § 167.
Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2013-12-04, § 116.
Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2013-11-14.
Sammanställning av beslutsunderlag, bilaga 1-8, 2013-11-04.
Bilaga – frågor om skolskjuts i samband med avveckling av högstadiet i Himlaskolan.
Protokoll MBL § 11.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1.

Kommunfullmäktige beslutar att avveckla Himlaskolans högstadium.

Reservation

Ingela Nordhall (AD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Under kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Sune Rydén (KD), Rose-Marie Fihn (FP),
Mikael Berglund (M), Jan Skog (M), Paula Örn (S) och Ingmarie Torstensson (V) bifall till
kommunstyrelsens beslutsförslag.
Jan A Pressfeldt (AD) och Robert Jansson (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens
beslutsförslag.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-02-24

Yrkande

Kommunstyrelsens beslutsförslag
Jan A Pressfeldts (AD) och Robert Janssons (SD) yrkande på avslag till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag samt Jan A Pressfeldts
(AD) och Robert Janssons (SD) avslagsyrkande. Ordförande finner kommunfullmäktige
besluta i enlighet med kommunstyrelsens beslutsförslag.
Omröstningsresultat

Votering begärs. Följande voteringsordning godkänns:
Ja –röst för bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Nej –röst för bifall till Jan A Pressfeldts (AD) och Robert Janssons (SD) avslagsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar med 38 ja – röster mot 8 nej – röster att bifalla
kommunstyrelsens beslutsförslag. 3 personer valde att avstå från att rösta.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att avveckla Himlaskolans högstadium.
2. Kommunfullmäktige beslutar att ajournera sig kl. 19.15–19.45.
Reservation

Jan A Pressfeldt (AD), Ingela Nordhall (AD), Ulf-Göran Solving (AD), Börje Ohlsson (AD),
Sven Rydén (AD), Rune Karlsson (SD), Johan Fjellheim (SD) och Robert Jansson (SD)
reserverar sig mot beslutet.

___
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Lokalplaneringsgruppen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Omröstningslista § 20
Ja
Peter Kornesjö (M)

X

Mikael Berglund (M)

X

Isabell Korn (M)

X

Inge Nilsson (M)

X

Kajsa Nilsson (M)

X

Jan Skog (M)

X

Nej

Ewa Johansson (M)

X

Ida Löfgren (M)

X

Daniel Mörner (M)

X

Dan Björk (M)

X

Åke Johansson

X

Åke Niklasson (C)

X

Anitha Kristiansson (C)

X

Rose-Marie Fihn (FP)

X

Lars-Erik Carlbom (FP)

X

Sune Rydén (KD)

X

Chatarina Engström (KD)

X

Jarl Karlsson (S)

X

Eva Eriksson (S)

X

Rolf Gustafsson (S)

X

Paula Örn (S)

X

Jean Altun (S)

X

Kerstin Stål (S)

X

Dennis Ljunggren (S)

X

Inga-Lill Andersson (S)

X

Mahlin Engstrand (S)

X

Justerandes sign.

Avstår

Utdragsbestyrkande
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Ja
Monica Samuelsson (S)

X

Hasse Andersson (S)

X

Natalya Raad (S)

X

Rikard Paulin (S)

X

Elaine Björkman (S)

X

Chatarina Eliasson (S)

X

Mohammed Bitar (S)

X

Peter Ohlsson (S)

X

Johnny Sundling (V)

X

Ingmarie Torstensson (V)

X

Tommy Gustafsson (V)

X

Peter Rosengren (MP)

X

Minna Jernström (MP)

X

Nej

Jan A Pressfeldt (AD)

X

Ingela Nordhall (AD)

X

Ulf-Göran Solving (AD)

X

Heléne Ahlberg (AD)

X

Börje Ohlsson (AD)

X

Sven Rydén (AD)

X

Rune Karlsson (SD)

X

Johan Fjellheim (SD)

X

Robert Jansson (SD)

X

Klas Nordh (FP)

X

Summa

38

Justerandes sign.

Avstår

8

Utdragsbestyrkande

3
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KS0185/12
KF § 21

Förslag till ny organisering av ungdomsfullmäktige
i Ale kommun
Demokratiberedningen fick i uppdrag av kommunfullmäktige, KF 2012-11-26 § 170 att utreda
hu ungdomsfullmäktige i Ale kommun kan utvecklas. En arbetsgrupp leda av
demokratiberedningens ordförande har under våren 2013 arbetat fram ett förslag till hur
ungdomsfullmäktige skulle kunna organisera sig. Centrala element i det nya förslaget är
följande:












Syftet med Ale kommuns ungdomsfullmäktige är att ge ledamöter möjlighet att
framställa förslag till kommunens politiker samt möjlighet att föra en dialog med
kommunens politiker.
Ett annat uttalat syfte med ungdomsfullmäktige är att stärka elevrådens roll i Ale
kommun genom att låta dessa överta kontaktlärarnas uppdrag att ansvara för
urvalsprocessen/valen till ungdomsfullmäktige. Tanken är att detta i sin tur ska ge
synergieffekter på elevrådens verksamhet då kontaktpolitikernas samarbete med
elevråden antas kunna stärka elevråden avseende exempelvis sammanträdesteknik.
Det är viktigt att poängtera att ungdomsfullmäktige och elevrådens olika roller
kommer att bestå även i framtiden. Förslaget innebär att elevråden åtar sig ytterligare
ett uppdrag genom ansvarandet för urvalsprocessen/valen till ungdomsfullmäktige.
Elevrådens frågor kommer även fortsättningsvis kretsa kring de frågor som är
kopplade till skolans verksamhet medan ungdomsfullmäktiges frågor täcker hela
kommunens ansvarsområde.
Ungdomsfullmäktige kommer att utgöra et pedagogiskt instrument för ungdomar att
lära sig mer om kommunens demokratiska institution kommunfullmäktige men detta
utgör ej ett primärt syfte.
Ungdomsfullmäktige kommer att ledas av en ordförande som utses bland
ungdomsfullmäktiges ledamöter.
Mandatperioden sträcker sig över 2 år och ungdomsfullmäktige ska bestå av ledamöter
i åk 8-9. För detta ledamöter som går första året på gymnasiet ska erbjudas möjlighet
att utgöra mentorer för ledamöterna i ungdomsfullmäktige.
I samband med val av ledamöter till ungdomsfullmäktige så ska ungdomar ges
möjlighet till att bedriva valkampanj. Ett exempel på detta skulle kunna vara att
ungdomarna får välja några frågor som de vill profileras sig i samt spela in en Youtube
– film där de får propagera för sin politik.
En koordinerande resurs bör avsättas för kommunfullmäktiges arbete.

Hur detta arbete ska omsättas i praktiken framgår av förslag till processbeskrivning för
ungdomsfullmäktiges verksamhet samt förslag till ny arbetsordning för
ungdomsfullmäktige.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag













Kommunstyrelsens beslutsförslag 2014-02-11 § 22
Demokratiberedningens beslut 2014-02-10 § 10
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-11-29.
Yttrande från demokratiberedningen 2013-11-25.
Remissyttrande från kommunens högstadierektorer 2013-11-20.
Remissyttrande från utbildningsnämnden 2013-11-20.
Remissyttrande från kultur- och fritidsverksamheten i Ale kommun 2013-11-20.
Remissyttrande från ungdomsrådet 2013-11-11.
Bilaga 1 till tjänsteutlåtande – processbeskrivning för ungdomsfullmäktiges verksamhet
2013
Bilaga 2 till tjänsteutlåtande – förslag till reviderad arbetsordning för
ungdomsfullmäktige 2013.
Kommunfullmäktiges beslut 2012-11-26 § 170.

Demokratiberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige antar förslag till ny organisering av ungdomsfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige antar den framtagna processbeskrivningen för
ungdomsfullmäktiges verksamhet samt förslag till ny arbetsordning för
ungdomsfullmäktige.
3. Kommunfullmäktige beslutar att den nya organisationen ska träda i kraft från och med
2013-04-01.
4. Kommunfullmäktige beslutar att under 2014/2015 väljs ledamöterna till
ugndomsfullmäktige uteslutande ur kommunens elevråd. Under 2015/2016 övergår
urvalsprocessen till att omfatta samtliga sjundeklassare i Ale kommun.
5. Kommunfullmäktige ger demokratiberedningen i uppdrag att årligen redovisa en
uppföljning av ungdomsfullmäktiges verksamhet för kommunfullmäktige i samband
med mötet i november.
6. Kommunfullmäktige beslutar att under år 2015 avsätta en budget för
ungdomsfullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-01-14 § 5 att bordlägga ärendet.
Under kommunfullmäktige sammanträde yrkar ordförande Klas Nordh (FP) att ärendet
återremitteras med motiveringen att det bör kompletteras så oklarheter kring hur
ungdomsfullmäktige föreslås fungera, undanröjes.
Yrkande




Demokratiberedningens beslutsförslag.
Klas Nordhs (FP) yrkande på återremiss.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i samband med dagens möte och
yrkandet på återremiss. Ordförande finner kommunfullmäktige besluta om en återremiss.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-02-24

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för komplettering av
information som medför att oklarheter kring hur ungdomsfullmäktige föreslås fungera,
undanröjes.
Seden kommunfullmäktige beslutade om en återremiss av ärendet så har kommunstyrelsen
tagit ställning till förslaget.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny organisering av
2.

3.
4.

5.

6.
7.

ungdomsfullmäktiget.
Kommunfullmäktige beslutar att anta den framtagna processbeskrivningen för
ungdomsfullmäktiges verksamhet samt förslag till ny arbetsordning för
ungdomsfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar att den nya organisationen ska träda i kraft från och med
2014-04-01.
Kommunfullmäktige beslutar att under år 2014/2015 väljs ledamöterna till
ungdomsfullmäktige uteslutande ur kommunen elevråd. Under år 2015/2016 övergår
urvalsprocessen till att omfatta samtliga sjundeklassare i Als kommun.
Kommunfullmäktige beslutar att ge demokratiberedningen i uppdrag att årligen
redovisa en uppföljning av ungdomsfullmäktiges verksamhet för kommunfullmäktige i
samband med mötet i november.
Kommunfullmäktige beslutar att ge demokratiberedningen i uppdrag att fram till och
med år 2015 utreda frågan om/hur ungdomsfullmäktige ska få en budget.
Kommunfullmäktige beslutar att ge demokratiberedingen i uppdrag att fram till och
med år 2015 utreda om/hur ungdomsfullmäktige tydligare kan samordans med
ungdomsrådet

Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny organisering av
ungdomsfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige beslutar att anta den framtagna processbeskrivningen för
ungdomsfullmäktiges verksamhet samt förslag till ny arbetsordning för
ungdomsfullmäktige.
3. Kommunfullmäktige beslutar att den nya organisationen ska träda i kraft från och med
2014-04-01.
4. Kommunfullmäktige beslutar att under år 2014/2015 väljs ledamöterna till
ungdomsfullmäktige uteslutande ur kommunens elevråd. Under år 2015/2016 övergår
urvalsprocessen till att omfatta samtliga sjundeklassare i Ale kommun.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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5. Kommunfullmäktige beslutar att ge demokratiberedningen i uppdrag att årligen
redovisa en uppföljning av ungdomsfullmäktiges verksamhet för kommunfullmäktige i
samband med mötet i november.
6. Kommunfullmäktige beslutar att ge demokratiberedningen i uppdrag att fram till och
med år 2015 utreda frågan om/hur ungdomsfullmäktige ska få en budget.
7. Kommunfullmäktige beslutar att ge demokratiberedningen i uppdrag att fram till och
med år 2015 utreda frågan om/hur ungdomsfullmäktige tydligare kan samordnas med
ungdomsrådet.
___
Beslutsexpediering
Rektorer i Ale kommuns högstadieskolor
Kontaktlärare vid kommunens högstadieskolor
Ungdomsfullmäktiges kontaktpolitiker
Kommunfullmäktiges presidium
Demokratiberedningen
Högstadieskolornas elevråd
Administrativ chef sektor kommunstyrelsen
Utvecklings- och förvaltningssekreterare
Utbildningsnämnden
Verksamhetschef kultur och fritid
Verksamhetschef skola
Ungdomslots
Ekonomichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS0166/11
KF § 22

Övergång av verksamhet till Soltak AB
Ett arbete har under flera år bedrivits för att undersöka möjligheterna att tillsammans med
närliggande kommuner öka effektiviteten i flera administrativa tjänster. Under 2013 har ett
bolag bildats för att ta emot de verksamheter som kommunerna bestämmer skall övergå. En
extern konsultfirma Accando har tillsammans med bolaget och de sju kommunerna utrett hur
en övergång kan genomföras av löneadministration, ekonomiadministration, IT-drift och
upphandling. Utredningen visar att en övergång är möjlig och vilka ekonomiska effekter det
får för de deltagande kommunerna. De initiala kostnaderna för att komma igång är stora men
de kommer att betala sig på sikt. För Ales del är tiden som krävs för att uppnå balans mellan
initiala kostnader och långsiktiga kostnadsbesparingar längre än för de andra kommunerna och
inom några områden kommer nollsummeläget inte att inträffa under de tio första åren.
Det finns två huvudsakliga sätt att se på övergång av aktuella administrativa verksamheter. En
utgångspunkt är att det är en utveckling som baseras på att dagens kommuner är för små i
relation till dagens och kommande utmaningar inom den kommunala sektorn. En övergång av
administrativa verksamheter till Soltak AB kan i det perspektivet ses som en förberedelse för
nödvändiga kommunsammanslagningar i framtiden. Det andra huvudspåret är att övergång av
verksamhet skall möjliggöra att en större del av kommunens samlade resurser används till
kärnverksamheten. Den presenterade utredningen ger inte vid handen att detta kommer att
ske genom att överföra administrativa verksamheter till Soltak AB. De ekonomiska effekter
som uppnås på lång sikt kan betydlig snabbare nås genom att verksamheten i egen regi
utvecklas och effektiviseras.
Beslutsunderlag






Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-01-28, § 9.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-01-20.
Rapport SOLTAK Ale v1 1.
Rapport SOLTAK v1.1 ITdrift.

Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar på att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta
genomföra verksamhetsövergång av ekonomiadministration och upphandling till Soltak AB.
Rolf Gustavsson (S) tillstyrker Mikael Berglunds yrkande.
Beslutsgång

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

17(30)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-02-24

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1.

Kommunfullmäktige beslutar att genomföra verksamhetsövergång av
ekonomiadministration och upphandling till Soltak AB.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och finner
kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att genomföra verksamhetsövergång av
ekonomiadministration och upphandling till Soltak AB.
___
Beslutsexpediering
Kommunchefen
Ekonomichefen
HR – chefen
Chefen IT – avdelningen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-02-24

KS0175/13
KF § 23

Ansökan om medel ur utvecklingsfonden 2014
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-17 § 197 att inrätta en utvecklingsfond grundad på
kapital från återbetalningen av AFA Försäkringen för åren 2007 och 2008. Enligt beslutet
finns det 8 Mkr för 2014 att disponera.
Beslutsunderlag





Skrivelse från Paula Örn (S) och Eva Eriksson (S) - ansökan om medel ur
utvecklingsfonden - Nollvision för ungdomsarbetslösheten, 2013-09-18.
Förslag från Alliansen och Ale-demokraterna om ansökan av medel ur
utvecklingsfonden, 2014-02-11.
Förslag från Miljöpartiet de gröna angående ansökan om medel ur utvecklingsfonden,
2014-02-21

Paula Örn (S) och Eva Eriksson (S) föreslår i sin skrivelse att sektor kommunstyrelsen och
sektor arbete, trygghet och omsorg ges i uppdrag att till januari 2014 presentera hur de 8 mkr i
Utvecklingsfonden för 2014 kan användas för att uppnå visionen om att ingen ung människa i
Ale ska gå sysslolös i enlighet med skrivelsens intentioner.
I förslaget från Alliansen och Ale-demokraterna framgår att man vill fördela medel ur
utvecklingsfonden på följande områden: marknadsföring, kundcenter, digital arbetsplats,
employer branding, näringslivsutveckling, drogförebyggande arbete, det offentliga rummet,
maten på äldreboendena, föreningsbidrag, systematiskt kvalitetsarbete och förskolan.
Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fördela
medlen ur utvecklingsfonden enligt intentionen i skrivelse från Alliansen och Aledemokraterna.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på sitt eget beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
Deltagande i beslut

Rolf Gustavsson (S), Ann-Christine Paulin (S), Monica Samuelsson (S), Hasse Andersson (S)
och Peter Rosengren (MP) meddelar att de inte deltar i beslutet.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1.

Kommunfullmäktige beslutar att fördela medlen ur utvecklingsfonden enligt intentionen
i skrivelse från Alliansen och Ale-demokraterna.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-02-24

Protokollsanteckning

Rolf Gustavsson (S), Ann-Christine Paulin (S), Monica Samuelsson (S), Hasse Andersson (S)
och Peter Rosengren (MP) lämnar följande protokollsanteckning:
Vi anser det inte acceptabelt att ärenden som kräver förarbete från de politiska partierna läggs
på bordet vid pågående möte.
Inför kommunfullmäktiges möte har även miljöpartiet inkommit med ett förslag
på hur medel ur utvecklingsfonden bör fördelas. Miljöpartiet föreslår att medel ur
utvecklingsfonden fördelas på följande områden: marknadsföring, kundcenter
samarbete Kom/IT, utvecklings av digital arbetsplats version 2.0 –samarbete
Kom/IT, utveckling av processriskhantering för IT –satsningar vs kundkvalité,
employer branding, näringslivsutveckling, drogförebyggande arbete, det offentliga
rummet, maten inom skola och äldreboendena, föreningsbidrag, systematiskt
kvalitetsarbete samt skola och förskolan.
Under kommunfullmäktiges möte yrkar Mikael Berglund (M) och Rose-Marie
Fihn (FP) bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Paula Örn (S) yrkar att kommunfullmäktige fördelar medel ur utvecklingsfonden
för 2014, i enlighet med intentionerna i skrivelsen från socialdemokratern.
Peter Rosengren (MP) yrkar bifall till miljöpartiets beslutsförslag.
Yrkande

Kommunstyrelsens
Paula Örns (S)
Peter Rosengrens (MP)
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag samt yrkandena från Paula
Örn (S) och Peter Rosengren (MP). Ordförande finner kommunfullmäktige besluta i enlighet
med kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs. Innan votering kan genomföras måste fullmäktige ta ställning till ett
motförslag.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Paula Örns (S) yrkande och Peter Rosengrens (MP)
yrkande. Ordförande finner kommunfullmäktige besluta att miljöpartiets yrkande utgör
motförslag.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-02-24

Omröstningsresultat

Följande voteringsordning godkänns:
Ja – röst för bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Nej – röst för bifall Peter Rosengrens (MP) yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar med 27 ja – röster mot 3 nej – röster att bifalla
kommunstyrelsens beslutsförslag. 19 personer valde att avstå från att rösta.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att fördela medel ur utvecklingsfonden enligt följande
modell:
Marknadsföring







Kommungräns söder – använda mark till att anlägga konstverk i form av Ale
kommuns vapen och istället för blommor fylla med glaskross i vapnets färger
(skall återkoppla till Surte glasburk).
Kommungräns norr – någon form av snyggare skylt.
Helikopterfilmning.
Tecknad film av vision.
Utveckla varumärkesplattform med hjälp av fokusgrupper.
Fortsatt utveckling och kvalitetssäkring av www.ale.se

Summa: 1,9 miljoner.
Kundcenter – samarbete Kom/IT




Kartlägga processer, arbetssätt och riktlinjer för Kundcenter version 2.0
Kravställa och upphandla IT – verktyg (Utredning telefoni och telefonistöd,
system för registrering av ärenden. Upphandling ska ske hösten 2014 för
implementering Q1 2015.).
Fortsatt utveckling av e – tjänster och blanketter (digitala).

Utveckling av digital arbetsplats version 2.0 – samarbete Kom/IT




Kravställa arbetsplatsen ur ett kommunikationsperspektiv.
Utveckla befintlig plattform med ny design och funktion till ett socialt intranät.
Implementering version 2.0 tidigt under hösten 2014.

Summa: 1,6 miljoner

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

21(30)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-02-24

Employer Branding



Utveckla marknadsföring rekrytering.
Profilering av Ale som arbetsgivare.

Summa: 0,1 miljoner.
Näringslivsutveckling


Utveckla mötet mellan kommun och näringsliv.

Summa: 0,4 miljoner
Drogförebyggande


Riktade medel för drogförebyggande arbete med unga ungdomar.

Summa: 0,2 miljoner
Det offentliga rummet


Lyfta det offentliga rummet, göra ale vackrare.

Summa: 0,8 miljoner.
Maten på äldreboendena


Utredning av matlagning på äldreboendena.

Summa: 1 miljon
Föreningsbidrag


Föreningsbidrag till alla åldersgrupper för att stimulera ett aktivt Ale.

Summa: 0,8 miljoner
Systematiskt kvalitetsarbete


Medel till konsulttimmar för att öka införandetakten av systematiskt
kvalitetsarbete inom skolan.

Summa: 1 miljon

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-02-24

Förskola


Införande av förstelärarsystemet i förskolan, tre tjänster.

Summa: 0,2 miljoner

Deltagande i beslut

Jarl Karlsson (S), Eva Eriksson (S), Rolf Gustavsson (S), Paula Örn (S), Jean Altun (S), Kerstin
Stål (S), Dennis Ljunggren (S), Inga-Lill Andersson (S), Mahlin Engstrand (S), Monica
Samuelsson (S), Hasse Andersson (S), Natalya Raad (S), Rikard Paulin (S), Elaine Björkman
(S), Chatarina Eliasson (S), Mohammed Bitar (S), Peter Ohlsson (S), Johnny Sundling (V) och
Ingmarie Torstensson (V) deltar ej i beslutet.
Reservation

Jarl Karlsson (S), Eva Eriksson (S), Rolf Gustavsson (S), Paula Örn (S), Jean Altun (S), Kerstin
Stål (S), Dennis Ljunggren (S), Inga-Lill Andersson (S), Mahlin Engstrand (S), Monica
Samuelsson (S), Hasse Andersson (S), Natalya Raad (S), Rikard Paulin (S), Elaine Björkman
(S), Chatarina Eliasson (S), Mohammed Bitar (S) och Peter Ohlsson (S) reserverar sig mot
beslutsgången.
___
Beslutsexpediering
Ekonomichef
Förvaltningsekonom sektor kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-02-24

Omröstningslista § 23
Ja
Peter Kornesjö (M)

X

Mikael Berglund (M)

X

Isabell Korn (M)

X

Inge Nilsson (M)

X

Kajsa Nilsson (M)

X

Jan Skog (M)

X

Ewa Johansson (M)

X

Ida Löfgren (M)

X

Daniel Mörner (M)

X

Dan Björk (M)

X

Åke Johansson

X

Åke Niklasson (C)

X

Anitha Kristiansson (C)

X

Rose-Marie Fihn (FP)

X

Lars-Erik Carlbom (FP)

X

Sune Rydén (KD)

X

Chatarina Engström (KD)

X

Nej

Avstår

Jarl Karlsson (S)

X

Eva Eriksson (S)

X

Rolf Gustafsson (S)

X

Paula Örn (S)

X

Jean Altun (S)

X

Kerstin Stål (S)

X

Dennis Ljunggren (S)

X

Inga-Lill Andersson (S)

X

Mahlin Engstrand (S)

X

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-02-24

Ja

Nej

Avstår

Monica Samuelsson (S)

X

Hasse Andersson (S)

X

Natalya Raad (S)

X

Rikard Paulin (S)

X

Elaine Björkman (S)

X

Chatarina Eliasson (S)

X

Mohammed Bitar (S)

X

Peter Ohlsson (S)

X

Johnny Sundling (V)

X

Ingmarie Torstensson (V)

X

Tommy Gustafsson (V)

X

Peter Rosengren (MP)

X

Minna Jernström (MP)

X

Jan A Pressfeldt (AD)

X

Ingela Nordhall (AD)

X

Ulf-Göran Solving (AD)

X

Heléne Ahlberg (AD)

X

Börje Ohlsson (AD)

X

Sven Rydén (AD)

X

Rune Karlsson (SD)

X

Johan Fjellheim (SD)

X

Robert Jansson (SD)

X

Klas Nordh (FP)

X

Summa

27

Justerandes sign.

3

Utdragsbestyrkande

19

PROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-02-24

KS0264/13
KF § 24

Försäljning av tomt inom Stora Vikens
verksamhetsområde
Förslag till köpekontrakt har upprättats vari Fastigheter i Götaland AB (FIGAB) köper ca
60 000 kvm av kommunens fastighet Stora Viken 2:1 inom det blivande verksamhetsområdet
Stora Viken. Priset är 21 miljoner kronor. I priset ingår avstyckning och gatukostnad. VAanläggningsavgift tillkommer.
FIGAB tänker i ett första skede uppföra en industrilokal omfattande ca 20 000 kvm med
möjlighet att senare bygga ut den med ytterligare 10 000 kvm. FIGAB har för avsikt att hyra ut
byggnaden och de uppskattar att den/de verksamheter som kommer till fastigheten kommer
att kunna sysselsätta ca 150-200 personer.
Byggstart är planerad att ske under 2015 och inflyttning ska kunna ske under 2017.
Utbyggnaden måste föregås av detaljplaneläggning av området. Planarbete har påbörjats med
sikte på att detaljplan ska kunna vinna laga kraft under 2015.
Beslutsunderlag






Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-01-28, § 5.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-01-08.
Köpekontrakt.
Lägeskarta.

Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag med ändringen att
kommunstyrelsen ersätts med kommunfullmäktige.
Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1.
2.
3.

Kommunfullmäktige godkänner köpekontrakt vari kommunen säljer ca 60 000 kvm av
fastigheten Stora Viken 2:1 till Fastigheter i Götaland AB för en köpeskilling om 21
miljoner kronor.
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen,
eller deras respektive ersättare, att underteckna erforderliga köpehandlingar.
Kommunfullmäktige beslutar att köpeskillingen ska bokföras på exploateringskonto
1202, Stora Vikens verksamhetsområde.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-02-24

Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner köpekontrakt vari kommunen säljer ca 60 000 kvm av
fastigheten Stora Viken 2:1 till Fastigheter i Götaland AB för en köpeskilling om 21
miljoner kronor.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen,
eller deras respektive ersättare, att underteckna erforderliga köpehandlingar.
3. Kommunfullmäktige beslutar att köpeskillingen ska bokföras för exploateringskonto
1202, Stora Vikens verksamhetsområde.
___
Beslutsexpediering
Köparen
Ekonomichef
Näringslivschef
Enhetschef plan
Mark- och exploateringschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-02-24

KS0158/12
KF § 25

Svar på motion från Johnny Sundling (V) och Peter
Rosengren (MP) angående närproducerad och
säsongsanpassad mat
Ale kommuns livsmedelsupphandling görs av Göteborgsupphandlingsbolag. Ale kommun
avropar sedan varor från den upphandlingen.
I Avtal tecknat av Göteborgs upphandlingsbolag står följande skrivet:
”Livsmedel som upphandlas i detta avtal skall i alla avseenden följa de lagar och förordningar
som finns och gäller för Sverige. Här omfattas även EU-regler och förordningar.”
Förutom ovanstående lagar och förordningar regleras punkterna i motionen av
Miljöstyrningsrådets kriterier, LOU, politiska beslut i kommunen som t.ex. miljöplaner och
kostprogram. Här kan nämnas att Göteborgs stads upphandlings- och inköpspolicy, i likhet
med Ale kommuns upphandlingspolicy, ställer krav på miljöhänsyn i upphandlingar.
Göteborgs Stad har också sedan flera år ett prioriterat mål om att andelen miljömåltider som
serveras i stadsdelarna ska öka, vilket bl.a. innebär krav på transporter och andel ekologiska
livsmedel.
Vidare måste utgångspunkten för de övergripande kommunala policydokumenten vara att
dessa ska vara utformade så att de ger en politisk avsiktsförklaring utan att de för den skull
behöver ändras när nya politiska beslut fattas i överensstämmelse med policyn. Här kan
tilläggas att Ale kommuns upphandlingspolicy är skriven för att omfatta kommunens samtliga
upphandlingar och inte livsmedelsupphandlingar specifikt.
Sammanfattningsvis finns det i dag varken i kommunens upphandlingspolicy eller i befintliga
livsmedelsavtal, skrivningar som motsäger de krav som uppställs i motionen.
Beslutsunderlag








Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-01-28, § 13.
Utbildningsnämnden protokoll 2013-12-18, § 163.
Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2013-09-04.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-04-02, § 37.
Motion angående närproducerad och säsongsanpassad mat.
Utbildningsnämnden protokoll 2012-12-12, § 161.

Yrkande

Peter Rosengren (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-02-24

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1.
2.

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Kommunfullmäktige anser att intentionerna i motionen är bra och kommer att tas
tillvara i kommande revidering av kostprogrammet.

Under kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Johnny Sundling (V) och Peter Rosengren
(MP) bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
2. Kommunfullmäktige anser att intentionerna i motionen är bra och kommer att tas
tillvara i kommande revidering av kostprogrammet.
___
Beslutsexpediering
Motionärerna
Verksamhetschef kök, lokalvård och service

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-02-24

KS0223/13
KF § 26

Kommunikation- och IT-strategi för Ale kommun
Ale kommun har en IT-strategi som beslutades att gälla i Ale kommun 1998 där en revidering
genomfördes samt beslutades 2002.
IT-strategin har varit grunden för IT-arbetet sedan dess och en revidering är nödvändig.
Detta mot bakgrund av att IT förändras mycket snabbt och nya möjligeter men även nya krav
på hur IT skall på bästa vis skall stödja kommunen och verksamheten att uppnå strategiska
mål.
Under arbetet med att revidera den befintliga strategin har processen landat i ett förslag om en
gemensam Kom/IT strategi som helt ersätter den gamla samt ett handlingsprogram.
Bakgrunden till detta är att strategin ska säkerställa en utveckling där kommunen kan möta
upp krav på effektiva kommunikationsmedel, tjänster och IT-stöd där dessa båda områden allt
mer har närmat sig varandra.
Sektor kommunstyrelsen har tagit fram underlag, dels för det strategiska långsiktiga arbetet
som här benämns Kommunikation- och IT-strategi och dels ett handlingsprogram som är
tidsbundet till två år.
Beslutsunderlag






Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-01-28, § 10.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-12-18.
Kommunikation och IT-strategi för Ale kommun.
Handlingsprogram för kommunikation och IT för perioden 2014 till och med 2015.

Beslutsgång

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

Beslut

1.
2.

Kommunstyrelsen godkänner under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner
upprättad strategi för verksamhetsområdet kommunikation och IT, handlingsprogram
för verksamhetsområdet kommunikation och IT för perioden 2014 - 2016.
Kommunstyrelsen noterar att sektor kommunstyrelsen upprättar förslag till
aktivitetsplan 2014, som beslutas av kommunchefen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-02-24

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1.

Kommunfullmäktige godkänner upprättad strategi för verksamhetsområdet
kommunikation och IT att gälla för perioden 2014 – 2017.

Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättad strategi för verksamhetsområdet
kommunikation och IT att gälla för perioden 2014-2017.
___
Beslutsexpediering
Samtliga nämnder
Samtliga sektorchefer
IT – chef
Kommunikationschef
Utvecklings- och förvaltningssekr.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

