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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2014-04-28

Datum för anslags uppsättande

2014-05-12

Datum för anslags nedtagande

2014-06-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7
Nödinge

Underskrift
Cecilia Stedt
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KF § 41

Omjustering av kommunfullmäktiges
närvaroförteckning i protokoll från mötet 2014-0331
Ordförande informerar kommunfullmäktige om att det i protokoll från kommunfullmäktiges
möte 2014-03-31 står felaktigt att Åke Niklasson (C) var närvarande som ersättare. Detta
misstag har upptäckts efter att protokollet har blivit justerat.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på om fullmäktige kan notera att Åke Niklasson (C) inte var
närvarande på kommunfullmäktiges möte 2014-03-31 och finner att kommunfullmäktige
beslutar detsamma.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att notera att Åke Niklasson (C) ej var närvarande på
kommunfullmäktiges möte 2014-03-31.
___
Beslutsexpediering
Åke Niklasson
Personalavdelningen
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KS0021/14
KF § 42

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 ärendepunkter som fullmäktige ska behandla under mötet.
Under denna punkt ställdes under dagens möte inga frågor.
___
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KS0022/14
KF § 43

Information från kommunrevisionen 2014
Kommunrevisionen hade under dagens möte inget att rapportera under denna punkt.
___
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KS0202/13
KF § 44

Svar på motion från Ahlafors fria skola angående
inomhusidrottshall
I en motion till ungdomsfullmäktige från Ahlafors fria skola föreslås att en inomhusidrottshall
byggs i Alafors. Ledamöterna motiverar sitt förslag med att det just nu inte finns någon
inomhusidrottshall i Alafors.
I Alafors finns Ledethallen, denna idrottshall är bokningsbar. Det finns även flera sporthallar i
kommunen som går att boka. Bokning görs genom telefon eller på kommunens hemsida. På
hemsidan, via en länk går det att få en överblick över samtliga sporthallar och lediga tider för
bokning.
Kultur- och fritidsnämnden bevakar frågan om sporthallar i samband med att exempelvis en
ny skola skall byggas.
Beslutsunderlag







Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-01-28, § 14.
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2013-12-11, § 56.
Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2013-11-28.
Motion angående inomhusidrottshall i Alafors.
Ungdomsfullmäktiges protokoll 2013-10-21, § 25.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.

Justerandes sign.
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___
Beslutsexpediering
Ungdomsfullmäktige
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes sign.
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KS0202/13
KF § 45

Svar på motion från Ahlafors fria skola angående
konstgräs
I en motion till ungdomsfullmäktige från Ahlafors fria skola föreslås att kommunen anordnar
konstgräs på fotbollsplanen ovanför kiosken i Alafors.
Ale kommun har under 2012 och 2013 anlagt fyra konstgräsplaner varav en i Alafors på
Sjövallen. Den yta som motionen hänvisar till ägs av en närbelägen bostadsrättsförening och
därmed har kommunen ingen större påverkansmöjlighet på hur den används.
Beslutsunderlag







Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-01-28, § 15.
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2013-12-11, § 58.
Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2013-11-28.
Motion angående konstgräs.
Ungdomsfullmäktiges protokoll 2013-10-21, § 31.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
___
Beslutsexpediering
Ungdomsfullmäktige
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes sign.
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KS0202/13
KF § 46

Svar på motion från Ahlafors fria skola angående
ungdomsevent
I en motion till ungdomsfullmäktige från Ahlafors fria skola föreslås att kommunen anordnar
ett ungdomsevent i likhet med Festivalborg.
Sektorn uppskattar ambitionen i motionen kring fler ungdomsevent liknande Festivalborg.
Det ät viktigt att ungdomar medverkar i planeringen och genomförande av aktiviteter som
erbjuder drogfria alternativ.
Under hösten 2014 kommer sektorn att förutom Festivalborg arrangera en Mat-och
kulturfestival. Ett arrangemang som välkomnar ungdomar såväl som vuxna. Som ung i
kommunen har man dessutom en möjlighet att söka medel ur Tvärballa bankomaten för
efterfrågade arrangemang. Kommunens fritidsledare finns till för att stötta och hjälpa
ungdomar som har egna idéer och konkreta förslag.
Beslutsunderlag







Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-01-28, § 16.
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2013-12-11, § 57.
Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2013-11-20.
Motion angående ungdomsevent.
Ungdomsfullmäktiges protokoll 2013-10-21, § 27.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Justerandes sign.
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___
Beslutsexpediering
Ungdomsfullmäktige
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes sign.
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KS0192/13
KF § 47

Svar på motion från Aroseniusskolan angående
busskortstider
I en motion från Aroseniusskolan föreslås att tiden för när fritidskorten gäller ändras från kl
14. Många fritidsaktiviteter börjar tidigt och man tycker det är dyrt att betala resan.
Ale kommun köper fritidskorten av Västtrafik och idag gäller de mellan klockan 16 – 22.
Önskemål om att ändra tiderna har kommit in från elever vid flera tillfällen innan och vi har
bett Västtrafik att räkna på vad det skulle kosta att utöka tiden. Västtrafik har vi dessa tillfällen
svarat att de inte haft möjlighet att ändra på giltighetstiden.
I dag svarar Västtrafik så här:
Det pågår just nu ett stort projekt som syftar till att likrikta de produkter
(färdbevis) som skall erbjudas av Västtrafik och skapa en större jämlikhet i
regionen. Utökning av skolkort och fritidskort är en del av denna översyn där
första etapp beräknas vara klar i april, innan dess kommer vi inte att göra några
utredningar eller kostnadsberäkningar på nya frågeställningar om ändrade
produkter.
Vi måste avvakta Västtrafiks översyn och därefter ta ställning till vad de erbjuder.
Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-02-28
Motionen om utökade tider på busskorten

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på sektor kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
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Beslut
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
___
Beslutsexpediering
Ungdomsfullmäktige

Justerandes sign.
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KS0192/13
KF § 48

Svar på motion från Aroseniusskolan angående
PRAO
I en motion till ungdomsfullmäktige från Aroseniusskolan föreslås att PRAO införs för alla
elever i årskurs 9 i Ale kommun.
Grunden till motionen är:


Ungdomsfullmäktiges representanter från Aroseniusskolan beskriver i sin motion att
PRAO skulle ge elever i årskurs 9 en inblick i arbetslivet.

Motionen från Aroseniusskolan liknar den motion som har skickats in från elever på
Kyrkbyskolan angående Prao. I motionen från Aroseniusskolan skriver eleverna att de borde
få praoa i syfte att få inblick i arbetslivet. Prao i Ale kommun är just nu organiserad enligt
följande:
Alla högstadieskolor har prao knutet till elevens val, där elever har möjlighet att välja prao.
Denna möjlighet finns i årskurs 8 och 9. Skälet till detta är att det ger goda möjligheter för
lärare att samrätta nationella prov och minska elevgrupper i elevens val-grupper. Elevens val
ligger på några skolor i sammahållna perioder medan den på andra skolor ligger utspridda över
terminen.
Praoplatser ordnas i första hand genom föräldrar och vänner. Skolan hjälper till med att hitta
praoplatser vid behov. Högstadieskolornas rektorer, tillsammans med verksamhetschef Joakim
Östling, har under januari 2014 träffats för att diskutera framtidens prao i Ale kommun.
Arbetet i gruppen kommer att visa om det går att komplettera dagens ”Elevens val-prao” med
prao för alla elever någon period under högstadieåldern. En viktig del i det arbetet är att
integrera praon med arbetet i den ordinarie verksamheten; exempelvis att svensklärarna
arbetar med hur man skriver en arbetsansökan.
Verksamhetschef Joakim Östling kommer under vårterminen bjuda in till uppföljningsmöten
där högstadierektorer, kommunens studie och yrkesvägledare, en lärare per skola och Ale
gymnasiums rektor deltar.
Ale kommuns näringslivschef kommer att delta i gruppens arbete för att skapa goda relationer
mellan skola och näringsliv. Skolornas respektive elevråd kommer att vara remissinstans till
gruppens arbete. Gruppens arbete kommer att ta tid då stort antal praoplatser behöver ordnas
vilket gör att frågan om utökning av prao ännu inte kan besvaras. Gruppens arbete planeras
vara klart till maj 2014.
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Beslutsunderlag






Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-02-25 § 31.
Utbildningsnämndens protokoll 2014-02-19 § 37.
Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2014-01-29.
Motion.

Utbildningsnämndens beslut 2014-02-19 § 37
1.

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-02-25 § 31 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan beslutsförslag.
Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen antar utbildningsnämndens förslag till beslut
som sitt eget.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på sitt eget beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
___
Beslutsexpediering
Ungdomsfullmäktige
Utbildningsnämnden

Justerandes sign.
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KS0192/13
KF § 49

Svar på motioner från Aroseniusskolan angående
skolmaten
I en motion till ungdomsfullmäktige från Aroseniusskolan föreslås att kommunen genomför
en undersökning angående vad för slags skolmat som är omtyckt och vad som inte är lika
populärt.
Grunden till motionen är:


Ungdomsfullmäktiges ledamöter från Aroseniusskolan beskiver i sin motion att vissa
dagar äter elever mer än beräknat på grund av att ”god” mat serveras i skolan och
andra dagar så äter eleverna mindre än vad som beräknats.

Under vårterminen 2014 ingår Ale kommun i ett projekt för regionen som ska se över
matsvinn och i detta projekt kommer man också att se om det slängs mer av viss mat.
Intentionen med att se vilken mat som är populär och vilken som är mindre omtyckt är viktigt
att ta till vara på.
Ett samarbete med matråden(elever), Ale matservice och skolköken göra en enkät
undersökning där frågorna konstrueras ihop så att elever får med sina frågeställningar och att
Ale Matservice får med sina. Detta underlag sammanställs och man planerar för åtgärder
tillsammans med elever, Ale matservice och skolköken för att uppnå ett optimalt resultat och
mat som både är god men också näringsriktig.
Beslutsunderlag






Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-02-25 § 24.
Utbildningsnämndens protokoll 2014-01-22 § 3.
Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2013-12-17.
Motion från Aroseniusskolan angående skolmaten.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Justerandes sign.
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Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
___
Beslutsexpediering
Ungdomsfullmäktige
Utbildningsnämnden

Justerandes sign.
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KF § 50

Svar på motion från Bohusskolan angående
omskötsel av allmänna idrottsplatser
När de gäller kommunens idrottsanläggningar är det våra föreningar som ansvarar för skötsel
via sitt skötselavtal. När det gäller hallar där vi inte har avtal med föreningar, exempelvis
Ledethallen, så är kultur och fritid ansvariga för små reparationer och fastighetskontoret är
ansvarigt för större reparationer.
I motionen nämns några exempel.





Rörande friidrottsanläggningen vid Jennylund håller kommunen på att fräschar upp
vissa delar samt nyanlägger en del tillsammans med Bohus IF som har skötselansvaret
på anläggningen.
Tennisplanerna i Nödinge och Älvängen ingår i kommunens näridrottsprojekt som
Fritid arbetar fram tillsammans med bland andra kommunens parkförvaltning. I
Nödinge kommer den årliga driften att ligga på parkenheten och i Älvängen kommer
föreningen Älvängens IK att ansvara för den årliga driften.
Beträffande basketplan samt fotbollsmålen i Surte ligger dessa på en skolgård där
skolan tillsammans med fastighetskontoret ansvarar för att en årlig besiktning
genomförs.

Ale fritid kommer att framföra åsikter och påpekanden i motionen till berörd förening samt
åtgärda de brister som ligger inom Fritids ansvar.
Fritid tar tacksamt emot anmälan om brister och fel i/på kommunens anläggningar.
Beslutsunderlag





Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2013-12-11 § 59.
Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid.
Motion omskötsel av allmänna idrottsplatser.

Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen antar kultur- och fritidsnämndens förslag till
beslut som sitt eget.
Beslutsgång

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

PROTOKOLL

20(45)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-04-28

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
___
Beslutsexpediering
Ungdomsfullmäktige
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

21(45)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-04-28

KS0218/13
KF § 51

Svar på motion från Kyrkbyskolan angående PRAO
I en motion till ungdomsfullmäktige från Kyrkbyskolan föreslås att möjligheterna till PRAO
utökas till att gälla mer än endast de dagar som erbjuds i samband med Elevens valvecka.
Grunden till motionen är:


Ungdomsfullmäktiges ledamöter från Kyrkbyskolan beskriver i sin motion att PRAO
kan förändra ungdomars liv och möjlighet till att skaffa ett sommarjobb.

Det har inkommit en motion från Kyrkbyskolan som liknar den motion som har skickats in
från elever på Aroseniusskolan angående Prao. I motionen från Kyrkbyskolan skriver eleverna
att de borde få praoa, och inte bara på elevens val veckan som är en gång om året i fyra dagar.
Man beskriver även att elever som valt kör då inte får möjlighet att praoa och det är svårt att
veta vad man vill arbeta med resten av livet.
Prao i Ale kommun är just nu organiserad enligt följande:
Alla högstadieskolor har prao knutet till elevens val, där elever har möjlighet att välja prao.
Denna möjlighet finns i årskurs 8 och 9. Skälet till detta är att det ger goda möjligheter för
lärare att samrätta nationella prov och minska elevgrupper i elevens val-grupper. Elevens val
ligger på några skolor i sammahållna perioder medan den på andra skolor ligger utspridda över
terminen.
Praoplatser ordnas i första hand genom föräldrar och vänner. Skolan hjälper till med att hitta
praoplatser vid behov. Högstadieskolornas rektorer, tillsammans med verksamhetschef Joakim
Östling, har under januari 2014 träffats för att diskutera framtidens prao i Ale kommun.
Arbetet i gruppen kommer att visa om det går att komplettera dagens ”Elevens val-prao” med
prao för alla elever någon period under högstadieåldern. En viktig del i det arbetet är att
integrera praon med arbetet i den ordinarie verksamheten; exempelvis att svensklärarna
arbetar med hur man skriver en arbetsansökan.
Verksamhetschef Joakim Östling kommer under vårterminen bjuda in till uppföljningsmöten
där högstadierektorer, kommunens studie och yrkesvägledare, en lärare per skola och Ale
gymnasiums rektor deltar.
Ale kommuns näringslivschef kommer att delta i gruppens arbete för att skapa goda relationer
mellan skola och näringsliv. Skolornas respektive elevråd kommer att vara remissinstans till
gruppens arbete. Gruppens arbete kommer att ta tid då stort antal praoplatser behöver ordnas
vilket gör att frågan om utökning av prao ännu inte kan besvaras. Gruppens arbete planeras
vara klart till maj 2014.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

22(45)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-04-28

Beslutsunderlag






Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-02-25 § 32.
Utbildningsnämndens protokoll 2014-02-19 § 38.
Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2014-01-29.
Motion.

Utbildningsnämnden beslut 2014-02-19 § 38
1.

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-02-25 § 32 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan beslutsförslag.
Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen antar utbildningsnämndens förslag till beslut
som sitt eget.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på sitt eget beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
___
Beslutsexpediering
Ungdomsfullmäktige
Utbildningsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

23(45)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-04-28

KS0218/13
KF § 52

Svar på motion från Kyrkbyskolan angående
skolgård
I en motion till ungdomsfullmäktige från Kyrkbyskolan föreslås att en skolgård byggs i
anslutning till den nya byggnad som skolan flyttat in i.
Grunden till motionen är:


Ungdomsfullmäktiges representanter från Kyrkbyskolan vill vistas utomhus på
rasterna från skolundervisningen.

I motionen finns en beskrivning att man i den nya byggnaden i gymnasiets lokaler saknar
uteplatser och en ordentlig skolgård. Eleverna beskriver att man gärna önskar möjlighet att
vistas ute på rasterna. I motionen finns förslag på saker som bör finnas på en framtida
skolgård såsom sittplatser, mål och basketkorgar.
Barn som har tillgång till en god utemiljö känner sig mer alerta. Viktiga delar i utformningen
av en skolgård är att ta hänsyn till hur stor yta elever bedöms använda, hur varierad ytan är
och hur mycket grönt den innehåller. Utbildningsnämnden har givit i uppdrag till
tjänstemännen inom UKF att arbeta fram ett förslag till en ordentlig skolgård för eleverna på
Kyrkbyskolan. I det arbetet kommer elevrådet på Kyrkbyskolan att vara delaktig.
Beslutsunderlag






Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-25 § 33.
Utbildningsnämndens protokoll 2014-02-19 § 39.
Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2014-01-29.
Motion.

Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen antar utbildningsnämndens förslag till beslut
som sitt eget.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på sitt eget beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

24(45)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-04-28

Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
___
Beslutsexpediering
Ungdomsfullmäktige
Utbildningsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

25(45)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-04-28

KS0218/13
KF § 53

Svar på motion från Kyrkbyskolan angående skåp
Det har inkommit en motion från Kyrkbyskolan angående skåpsplacering. Eleverna tycker att
alla i en klass inte borde ha skåp på samma ställe, då det blir väldigt trångt när alla kommer ut
från lektion och ska lämna sina böcker. Förslaget från eleverna är man skulle kunna fördela
skåpen, exempelvis genom att nior för överskåp och sjuor underskåp eller i sicksack eller att
hälften i klassen får överskåp och andra hälften får underskåp.
Kyrkbyskolan har tidigare haft ordningen att elever i årskurs 6 och 7 haft underskåp medan
elever i årskurs 8 och 9 har haft överskåp. Det gjorde att elever i samma klass spreds ut vid
hämtning och lämning i elevskåp. När elever sedan fick sin skolgång i Ale gymnasium
ändrades rutinen. Motionen pekar dock helt riktigt på att tidigare skåpsplacering är att föredra
och frågan har delgivits till skolledning på Kyrkbyskolan.
Utbildningsnämnden behandlade ärendet 2014-02-25 § 34 och beslutade då att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Beslutsunderlag






Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-02-25 § 34.
Utbildningsnämndens protokoll 2014-02-19 § 40.
Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2014-02-29.
Motion.

Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen antar utbildningsnämndens förslag till beslut som sitt
eget.
Ingmarie Torstensson (V) och Johnny Sundling (V) tillstyrker Paula Örns yrkande.
Rose-Marie Fihn (FP) tillstyrker Mikael Berglunds avslagsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels sitt eget beslutsförslag och dels på Paula Örns yrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med sitt eget beslutsförslag.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

26(45)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-04-28

Reservation

Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Ann-Christine Paulin (S), Hasse Andersson (S), Ingmarie
Torstensson (V) och Johnny Sundling (V) reserverar sig till förmån för det egna
beslutsförslaget.
Protokollsanteckning

Paula Örn (S) lämnar följande protokollsanteckning:
Då samtliga motioner ifrån ungdomsfullmäktige under de senaste tio åren
hanterats av fullmäktige oavsett frågans innehåll eller egentliga beslutsnivå finner
vi det märkligt att i ett enskilt ärende yrka avslag med motivet att frågan befinner
sig på fel nivå. Vi ser alltid att motioner från ungdomarna bör besvaras positivt
när så är möjligt vilket är fallet här.
Rose-Marie Fihn (FP) lämnar följande protokollsanteckning:
Det är en bra motion som kommer från Kyrkbyskolan. Fördelning av elevskåpen
är en fråga som bör hanteras på skolan, kanske mellan elevråd och rektor.
Frågan bör inte hanteras av varken politiker i Utbildningsnämnden eller
kommunfullmäktige.
Under kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Dennis Ljunggren (S) bifall till
motionen.
Rose-Marie Fihn (FP) och Mikael Berglund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
beslutsförslag.
Yrkande



Kommunstyrelsens beslutsförslag



Utbildningsnämndens beslutförslag

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens och utbildningsnämndens beslutsförslag
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med utbildningens beslutsförslag.

Beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

27(45)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-04-28

Protokollsanteckning

Rose-Marie Fihn (FP) lämnar följande protokollsanteckning:
Det är en bra motion som kommer från Kyrkbyskolan. Fördelning av
elevskåpen är en fråga som bör hanteras på skolan, kanske mellan elevråd och
rektor. Frågan bör inte hanteras av varken politiker i Utbildningsnämnden
eller kommunfullmäktige.
___
Beslutsexpediering
Ungdomsfullmäktige
Utbildningsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

28(45)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-04-28

KS0238/13
KF § 54

Svar på medborgarförslag angående lokaler för
föräldralösa flyktingar
Medborgarförslag har inkommit om lokaler för ensamkommande flyktingar. Lokaler på adress
Göteborgsvägen 26 i Älvängen ingår inte i kommunens lokalbestånd.
Behov av lokal för ensamkommande flyktingar föreligger ej, då sektorn nyttjar befintliga
lokaler som bedriver verksamhet i enlighet med upprättat avtal om ensamkommande
flyktingar. Ett boende för ensamkommande flyktingar beräknas vara klart i mars. Boendet är
beläget i Ahlafors fabriker.
Sektor arbete, trygghet och omsorg föreslår att avslå medborgarförslaget med hänvisning till
att lokal finns inom befintligt lokalbestånd.
Beslutsunderlag





Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens protokoll 2014-02-19 § 16.
Tjänsteutlåtande från sektor, arbete, trygghet och omsorg, 2014-01-27.
Medborgarförslag, 2013-11-08.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till att lokal finns inom
befintligt lokalbestånd inom kommunen.

Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till att lokal finns
inom befintligt lokalbestånd inom kommunen.
___
Beslutsexpediering
Författare av medborgarförslag
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetschef för individ- och familjeomsorg

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

29(45)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-04-28

KS0042/14
KF § 55

Arvode för medverkan vid röstmottagning och
röstsammanräkning vid val 2014
Enligt ”Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ale kommun” utgår arvode till
ordförande, förtroendevalda och övriga medhjälpare i valförrättning och röstsammanräkning i
samband med allmänna val och val till Europarlamentet.
Under 2014 anordnas två val – allmänna val och val till Europaparlamentet. Förslaget är att
samma ersättningsnivåer gäller vid båda valen.
Beslutsunderlag





Valnämndens protokoll 2014-03-18 § 5.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-03-10.
Bilaga.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kommunfullmäktige beslutar att ett fast arvode utgår till ordföranden i valdistrikten
med 3106 kr inkluderat informationsträff, inläsning av anvisningar, hämtning av
röstlängd m.m., iordningsställande av vallokalen inför och efter valdagen,
information/utbildning till röstmottagarna samt tjänstgöring på valdagen m.m.
Kommunfullmäktige beslutar att ett fast arvode utgår till vice ordförande i valdistrikten
med 2679 kr inkluderat informationsträff, inläsning av anvisningar, iordningsställande av
vallokalen inför och efter valdagen samt tjänstgöring på valdagen m.m.
Kommunfullmäktige beslutar att ett fast arvode utgår till övriga röstmottagare med 2158
kr för genomförande av valdagen.
Kommunfullmäktige beslutar att ett fast arvode utgår till de röstmottagare som är
reserver med 1079 kr.
Kommunfullmäktige beslutar att fast arvode utgår till kommunala bud med 2158 kr.
Kommunfullmäktige beslutar att fast arvode utgår till valnämndens ordförande och 1:e
vice ordförande med 3106 kr inkluderat informationsträff, inläsning av anvisningar m.m.
samt tjänstgöring på valdagen.
Kommunfullmäktige noterar att arvode utgår enligt kommunens arvodesbestämmelser
vid valnämndens onsdagsräkning.
Kommunfullmäktige beviljar respektive distrikts ordförande att köpa in förtäring till
valdagen till ett belopp på högst 800 kr.

Under kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Sune Rydén bifall till kommunstyrelsens
beslutsförslag.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

30(45)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-04-28

Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att ett fast arvode utgår till ordföranden i valdistrikten
med 3160 kr inkluderat informationsträff, inläsning av anvisningar, hämtning av
röstlängd m.m., iordningställande av vallokalen inför och efter valdagen,
information/utbildning till röstmottagarna samt tjänstgöring på valdagen m.m.
2. Kommunfullmäktige beslutar att ett fast arvode utgår till vice ordförande i
valdistrikten med 2679 kr inkluderat informationsträff, inläsning av anvisningar,
iordningställande av vallokalen inför och efter valdagen samt tjänstgöring på valdagen
m.m.
3. Kommunfullmäktige beslutar att ett fast arvode utgår till övriga röstmottagare med
2158 kr för genomförande av valdagen.
4. Kommunfullmäktige beslutar att ett fast arvode utgår till de röstmottagare som är
reserver med 1079 kr.
5. Komunfullmäktige beslutar att fast arvode utgår till kommunala bud med 2158 kr.
6. Kommunfullmäktige beslutar att fast arvode utgår till valnämndens ordförande och 1:e
vice ordförande med 3106 kr inkluderat informationsträff, inläsning av anvisningar
m.m. samt tjänstgöring på valdagen.
7. Kommunfullmäktige noterar att arvode utgår enligt kommunens arvodesbestämmelser
vid valnämndens onsdagsräkning.
8. Kommunfullmäktige beviljar respektive distrikts ordförande att köpa in förtäring till
valdagen till ett belopp på högst 800 kr.
Deltagande i beslut

Jarl Karlsson (S) anmäler innan kommunfullmäktige går till beslut att han ej deltar i
beslutsfattandet.
___
Beslutsexpediering

Personalavdelningen
Ordförande och vice ordförande i distrikten

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

31(45)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-04-28

KS0239/13
KF § 56

Samverkansregler för den offentligt finansierade
hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin m.fl.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beslutade 2013-11-15 att godkänna
”Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och
sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin”
samt rekommendera primär- och sekundärkommunerna att för sin del anta
överenskommelsen.
De nya samverkansreglerna reglerar hur samarbetet mellan hälso- och sjukvården och
industrin ska fungera och tydliggör principerna att all samverkan ska vara dokumenterad,
öppen för granskning, rimlig och ska tillföra alla samverkande parter nytta. Vid samarbete i
form av samarrangemang eller sponsring så ska den dominerande delen av programmet vara
vetenskaplig och yrkesinriktad, och i samverkansreglerna anges vad som får bekostas av
industrin och ej. Samverkansreglerna bedöms vara genomarbetade och stämmer väl med hur
den kommunala hälso- och sjukvården i Ale kommun samarbetar med industrin idag.
Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-01-27.
Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för den offentligt
finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och
laboratorietekniska industrin 2013-11-15.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige antar överenskommelse om samverkansregler för den offentligt
finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och
laboratorietekniska industrin.

Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige antar överenskommelse om samverkansregler för den offentligt
finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och
laboratorietekniska industrin.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

32(45)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-04-28

___
Beslutsexpediering

Sveriges Kommuner och Landsting
Verksamhetschef Hälso- och sjukvård

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

33(45)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-04-28

KS0020/14
KF § 57

Revidering av arkivreglemente 2014
Enligt arkivlagen (1990:782) skall varje kommun upprätta ett arkivreglemente i vilken det
beskrivs hur arkivlagen efterföljs.
Gällande arkivreglemente för Ale kommun antogs 2006-11-01. För att, på ett enkelt sätt,
kunna hantera allmänna handlingar i nya medier såsom SMS, Facebook och Twitter krävs ett
reviderat arkivreglemente. I egenskap av att kommunstyrelsen är arkivmyndighet, kan
kommunstyrelsen ta ett gemensamt gallringsbeslut av handlingar av tillfällig och ringa art för
kommunens samtliga nämnder.
Det nya i detta arkivreglemente är att kommunstyrelsen får ta ett gemensamt gallringsbeslut av
handlingar av tillfällig och ringa art för alla nämnder. Detta specificeras i arkivreglementets 7 §,
näst sista stycket.
Det nya arkivreglementet har utarbetats i enlighet med Riksarkivets och Sveriges kommuner
och landstings rekommendationer.
Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-01-27.
Reviderat arkivreglemente 2014.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige antar reviderat arkvireglemente att gälla från och med 2014-05-01
och tills vidare.

Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige antar reviderat arkivreglemente att gälla från och med 2014-0501 och tills vidare.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

34(45)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-04-28

___
Beslutsexpediering

Kommunarkivarie
Samtliga nämnder

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

35(45)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-04-28

KS0217/13
KF § 58

IT-infrastrukturprogram samt revidering av
samhällsbyggnadsnämndens reglemente
2002 antog Kommunstyrelsen Ale kommuns infrastrukturplan för datakommunikation som beskrev
bredbandssatsningar som skulle göras i Ale kommun de kommande åren. Programmet var en
förutsättning för att kommunen skulle kunna ta del av statliga stödpengar för ITinfrastrukturutbyggnaden i Sverige. Planen har i allt väsentligt genomförts och en ny behöver
antas för att ange hur bredbandsfrågor ska hanteras i kommunen.
Den övergripande målsättningen för Ale kommun är att bredband ska underlätta tillvaron för
invånare och näringsliv, stimulera tillväxten samt bidra till en långsiktigt hållbar utveckling i
enlighet med kommunens vision.
Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-03-04.
IT-Infrastrukturprogram för Ale kommun 2014 – 2020.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.
2.

Kommunfullmäktige antar IT-infrastrukturprogrammet att gälla från och med 2014-0501 till och med 2020.
Kommunfullmäktige reviderar samhällsbyggnadsnämndens reglemente enligt följande:
§ 3 Punkt 5 nuvarande text:
”Vatten- och avlopp, renhållning och avfall
Nämnden är kommunens samordnande och verkställande organ för vatten och avloppsverksamhet samt
renhållnings- och avfallsverksamhet.”
ändras till:
”Vatten – och avlopp, bredband, renhållning och avfall
Nämnden är kommunens samordnande och verkställande organ för vatten och
avloppsverksamhet samt renhållnings- och avfallsverksamhet.
Nämnden är kommunens samordnande organ för bredbandsfrågor.”

3.

Kommunfullmäktige tilldelar samhällsbyggnadsnämnden ett tillägg till
investeringsanslaget på 750 000 kr för investering i en fiberpunkt för 2014.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

36(45)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-04-28

Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige antar IT – infrastrukturprogrammet att gälla från och med 201405-01 till och med 2020.
2. Kommunfullmäktige reviderar samhällsbyggnadsnämndens reglemente enligt följande:
§ 3 Punkt 5 nuvarande text:
”Vatten- och avlopp, renhållning och avfall
Nämnden är kommunens samordnande och verkställande organ för vatten och avloppsverksamhet samt
renhållnings- och avfallsverksamhet.”
ändras till:
”Vatten – och avlopp, bredband, renhållning och avfall
Nämnden är kommunens samordnande och verkställande organ för vatten och
avloppsverksamhet samt renhållnings- och avfallsverksamhet.
Nämnden är kommunens samordnande organ för bredbandsfrågor.”
3. Kommunfullmäktige tilldelar samhällsbyggnadsnämnden ett tillägg till
investeringsanslaget på 750 000 kr för investering i en fiberpunkt för 2014.
___
Beslutsexpediering
Samhällsbyggnadsnämnden,
Sektorchefen för sektor samhällsbyggnad
Kommunchefen
IT-chefen
Utvecklingsstrategen på sektor kommunstyrelsen
Kommunjuristen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

37(45)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-04-28

KS0067/14
KF § 59

Rapportering av motioner och medborgarförslag
som ej har beretts färdigt
Enligt kommunallagens regler ska en motion beredas så att kommunfullmäktige kan fatta
beslut med anledning av motionen inom ett år från det att motionen väckts. Kan beredningen
av motionen inte avslutas inom den föreskrivna ettårsfristen ska detta anmälas till fullmäktige
inom samma tid.
Av kommunfullmäktiges arbetsordning, § 32, framgår att kommunstyrelsen två gånger varje år
ska redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen ska ske till fullmäktiges
sammanträden i april och oktober.
Sektor kommunstyrelsen har upprättat bifogad förteckning över ej slutbehandlade motioner.
Det finns 4 stycken motioner som är över ett år gamla och som inte är färdigbehandlade av
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-03-14.
Förteckning över motioner och medborgarförslag som ej har beretts färdigt.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige noterar redovisningen av ej slutbehandlade motioner.

Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen av ej slutbehandlade motioner.
___
Beslutsexpediering
Administrativ chef sektor kommunstyrelsen
Utvecklings- och förvaltningssekreterare
Verksamhetschef arbetsmarknad och dagligt arbete
Verksamhetschef plan och bygg
Verksamhetschef individ- och familjeomsorgen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

38(45)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-04-28

KS0026/14
KF § 60

Årsredovisning 2013 för kommunen och dess
bolag
I ”Årsredovisning 2013” finns, förutom den ekonomiska redovisningen med
förvaltningsberättelse, uppföljning av Verksamhetsplan 2012, personal- och miljöredovisning
och nämndernas kortfattade beskrivningar av verksamheten under året.










I ”Årsredovisning 2013” finns, förutom den ekonomiska redovisningen med
förvaltningsberättelse, uppföljning av Verksamhetsplan 2013, personal- och
miljöredovisning och nämndernas kortfattade beskrivningar av verksamheten under
året.
För kommunen och dess bolag är det positiva resultatet 34,5 Mkr och det egna
kapitalet uppgår därmed till totalt 921,6 Mkr.
Ale kommun visar i 2013 års bokslut ett positivt resultat på 37,5 Mkr och kommunens
egna kapital uppgår därmed till 739,9 Mkr.
Affärsverksamhetens resultat har balanserats till nästkommande år.
Kommunen har inte gjort några finansiella placeringar avseende pensionsmedel utan
använder istället avsatta medel till att minska den externa låneskulden.
Sektor kommunstyrelsen föreslår att över- och underskott från 2013 års verksamhet
inte ska tas med till 2014.
I samband med årsbokslutet slutredovisas fem exploateringsfastigheter
Slutredovisning av Nya Nödingeskolan samt disponering av nedlagda investeringar

Beslutsunderlag








Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-02-25 § 21.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-02-13.
Årsredovisning 2013, bilaga 1.
Redovisning av affärsverksamheten 2013, bilaga 2.
Slutredovisning av exploateringsprojekt, bilaga 3.
Slutredovisnings av Nya Nödingeskolan samt disponering av nedlagda investeringar,
bilaga 4.

Ärendet föredrogs av ekonomichef Helene Ramert på kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 2014-02-25 § samt på dagens sammanträde med kommunstyrelsen § 45a.
Beslutsgång

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

39(45)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-04-28

Beslut
1.
2.

Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen till revisorerna.
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av exploateringsfastigheterna i 2013 års
bokslut enligt bilaga 3.
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av Nya Nödingeskolan samt disponering
av nedlagda investeringar enligt bilaga 4.

3.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.
2.

Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning 2013 för kommunen och dess bolag.
Kommunfullmäktige beslutar att i eget kapital reservera 6,5 Mkr av årets positiva
resultat till resultatutjämningsreserven.
Kommunfullmäktige beslutar att inga över- eller underskott ska överföras till 2014.

3.

Under denna punkt diskuterar kommunfullmäktige årsredovisningen.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att
kommunfullmäktige ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag till beslutsformulering.

Kommunfullmäktige beslutar att följande beslutsförslag
föreligger för kommunfullmäktige att ta ställning till efter
ansvarsprövningen
1. Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning 2013 för kommunen och dess bolag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att i eget kapital reservera 6,5 Mkr av årets positiva
resultat till resultatutjämningsreserven.
3. Kommunfullmäktige beslutar att inga över- eller underskott ska överföras till 2014.
___
Beslutsexpediering
Kommunrevisionen
Ekonomichefen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

40(45)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-04-28

KS0026/14
KF § 61

Kommunrevisionens verksamhetsberättelse 2013
Kommunrevisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder samt
genom utsedd lekmannarevisor i kommunens företag och överlämnar revisionsberättelsen för
2013 till kommunfullmäktige.
Kommunrevisionens ledamot Leif Hansson (S) redogör för revisionsberättelsen för år 2013.
Beslutsunderlag






Årsredovisning – revisionsberättelse 2013, 2014-04-02
Årsredovisning – sammanfattning över avlämnade rapporter, 2014-04-02
Årsredovisning – verksamheten 2013, 2014-04-02
Granskningsrapport från KPMG gällande årsbokslut 2013 för Ale kommun

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på om informationen kan noteras och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

41(45)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-04-28

KS0026/14
KF § 62

Ansvarsprövning för 2013 års verksamhet och
räkenskaper
Kommunfullmäktiges presidie har berett ärendet rörande Ale kommuns årsredovisning för
2013.
Presidiet föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
1. Kommunfullmäktige beviljar ledamöter i styrelse och nämnder ansvarsfrihet för år
2013.
Jäv

I samband med behandlingen av detta ärende anmäler ordförande Klas Nordh (FP) att han är
jävig. Förste vice ordförande Inga-Lill Andersson (S) träder in som ordförande.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på presidiets beslutsförslag och finner att kommunfullmäktige
bifaller detsamma.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar ledamöter i styrelse och nämnder ansvarsfrihet för år
2013.
Deltagande i beslut

Till protokollet antecknas att kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare ej
deltagit i beslut om ansvarsfrihet för styrelse samt respektive nämnd som vederbörande verkat
i.
___
Beslutsexpediering
Kommunrevisionen
Ekonomichefen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

42(45)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-04-28

KS0026/14
KF § 63

Godkännande av årsredovisningen 2013 för Ale
kommun och dess bolag
När kommunfullmäktige har fattat beslut om beviljande av ansvarsfrihet för år 2013, lyfts
återigen frågan som behandlades tidigare under kvällens fullmäktige i beslut 2014-04-28 § 60.
1. Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning 2013 för kommunen och dess bolag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att i eget kapital reservera 6,5 Mkr av årets positiva
resultat till resultatutjämningsreserven.
3. Kommunfullmäktige beslutar att inga över- eller underskott ska överföras till 2014.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
beslutsförslag 2014-04-28 § 60 och finner att kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning 2013 för kommunen och dess bolag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att i eget kapital reservera 6,5 Mkr av årets positiva
resultat till resultatutjämningsreserven.
3. Kommunfullmäktige beslutar att inga över- eller underskott ska överföras till 2014.
___
Beslutsexpediering
Kommunrevisionen
Ekonomichefen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

43(45)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-04-28

KS0082/14
KF § 64

Medborgarförslag angående väg mellan Hålanda
och Skepplanda
Lars Kopp har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår att kommunen bygger en
gång- och cykelbana mellan Skepplanda och Hålanda samt breddning av busshållsplatser där
bussen inte idag kan lämna vägbanan vid av- och påstigningar.
Beslutsunderlag



Medborgarförslag angående väg mellan Hålanda och Skepplanda 2014-04-04.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på om medborgarförslaget kan överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning och finner att kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för beredning.
___
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

44(45)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-04-28

KS0090/14
KF § 65

Motion angående utredning om behovet av
hjärtstartare på allmän plats
Willy Kölborg (S) har inkommit med en motion om hjärtstartare. I motionen föreslås
kommunen utreda behovet av hjärtstartare på publika anläggningar som ägs av kommunen.
Beslutsunderlag



Motion om hjärtstartare 2014-04-17.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på om motionen kan överlämnas till kommunstyrelsen för
beredning och finner att kommunfullmäktige beslutar det samma.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
___
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

45(45)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-04-28

KS0088/14
KF § 66

Motion från Sverigedemokraterna om vattenkraft
Johan Fjellheim (SD), Lennie Kjellman (SD) och Rune Karlsson (SD) skriver i sin motion att
vattenkraft utgör en viktig del av den förnyelsebara energin. I motionen föreslås
kommunfullmäktige besluta följande:





Utreda möjligheterna till att göra en översyn av våra små och stora vattendrag, i syfte
att utvinna energi.
Upprätta en vattenkraftsplan.
Utreda metoder för att stimulera fastighetsägare att nyetablera och utveckla
vattenkraftsutvinning där miljön och förutsättningarna så tillåter.
Ale kommun ska ha som mål att öka energiuttaget i vattenvägarna inom kommunen.

Beslutsunderlag



Motion till Ale kommunfullmäktige angående vattenkraft 2014-04-16.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på om motionen kan överlämnas till kommunstyrelsen för
beredning och finner att fullmäktige beslutar detsamma.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
___
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

