PROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-06-16

Plats och tid

A-salen Medborgarhuset Alafors, kl. 18:00-21:25
Ajournering: 19:25-20:15

Närvarande ledamöter

Klas Nordh (FP), ordförande
Mikael Berglund (M)
Inge Nilsson (M)
Jan Skog (M)
Dennis Larsen (M)
Boel Holgersson (C)
Rose-Marie Fihn (FP)
Sune Rydén (KD)
Jarl Karlsson (S)
Rolf Gustavsson (S)
Jean Altun (S)
Kerstin Ståhl (S)
Dennis Ljunggren (S)
Hasse Andersson (S)
Catharina Eliasson (S)
Peter Ohlsson (S)
Johnny Sundling (V)
Peter Rosengren (MP)
Jan A. Pressfeldt (AD) § 67under § 80 kl. 21:00
Ulf-Göran Solving (AD)
Rune Karlsson (SD)

Kajsa Nilsson (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)
Elaine Björkman (S)
Ingmarie Torstensson (V)
Helene Ahlberg (AD)
Sven Rydén (AD)
Johan Fjellheim (SD)
Lennie Kjellman (SD)

Tjänstgörande ersättare

Angelica Hasanovic (M)
Stina-Kajsa Melin (S)
Kerstin Grund (S) § 67- under
§ 80 kl. 21:10
Eje Engstrand (S) under § 80 kl.
21:10 -§ 84
Eva-Karin Andersson (MP)
Maria Ohlsson (AD) under § 80
kl. 21:00 -§ 84

Erik Karlsson (M)
Johan Olofsson (M) §§ 70-84
Rikard Paulin (S)
Mohammed Bitar (S)
Mohammad Nashabat (V)
Börje Ohlsson (AD)
Irma Solving (AD)

Ersättare och övriga
deltagare

Åke Niklasson (C)
Tony Karlsson (KD)
Joanna Wolodarska Nord (FP) Monica Löfgren (S)
Jonatan Sundeen (KD)
Eje Engstrand (S) § 67- under
§ 80 kl. 21.10
Maria Ohlsson (AD) § 67- under
§ 80 kl. 21:00
Robert Jansson (SD)

Utses att justera

Björn Järbur, kommunchef
Klas Holmberg, sekreterare
Inga-Lill Andersson och Sven Rydén

Justeringens plats och tid Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7, Nödinge 2014-06-19 kl. 15:00
Paragrafer

67-84

Underskrifter
Klas Holmberg, sekreterare

Klas Nordh, ordförande

Inga-Lill Andersson, justerare

Sven Rydén, justerare
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Sammanträdesdatum: 2014-06-16

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2014-06-16

Datum för anslags uppsättande

2014-06-19

Datum för anslags nedtagande

2014-07-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7,
Nödinge

Underskrift
Klas Holmberg

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS0021/14
KF § 67

Allmänhetens frågestund
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.
Några frågor från allmänheten ställs inte.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS0022/14
KF § 68

Information från kommunrevisionen
Kommunrevisionens ordförande Irene Hellekant (S) informerar om avslutade och pågående
granskningar.

Beslut
1.

Kommunfullmäktige noterar informationen.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KF § 69

Information angående skolverksamheten i Ale
kommun
Kommunchef Björn Järbur informerar kommunfullmäktige om de utmaningar som skolan i
Ale kommun står inför.

Beslut
1.

Kommunfullmäktige noterar informationen.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS0002/14
KF § 70

Uppföljningsrapport 2, 2014-04-30 med
helårsprognos
Nämnderna ska lämna fem uppföljningsrapporter under året, varav den andra ska avse en
rapportering av verksamhet, ekonomi och personal. Rapporter har nu sammanställts i det nya
verktyget Stratsys med syfte att få en mer enhetlig struktur. Rapporten inleds med en
sammanfattande analys av verksamhet, ekonomi och personal för hela Ale kommun. Sedan
följer en motsvarande beskrivning per nämnd. Verksamheten följs upp på de övergripande
mål som fullmäktige angivit i verksamhetsplan 2014. Särskilda fokusområden i denna rapport
är; omsorg- och arbetsmarknad, samhällsbyggnad, kultur och fritid, internationella frågor och
miljö. Ekonomin redovisas med ekonomiskt utfall t o m april månad och en prognos för årets
utfall. Slutligen lämnas en rapport kring hur personalnyckeltalen utvecklas t o m mars 2014.
Nämndernas rapportering är en förutsättning för att kommunstyrelsen ska kunna utöva
styrning och tillsyn över kommunens verksamhet och ekonomiska ställning.
Uppföljningsrapport 2 ger en något mer positiv bild av det ekonomiska läget än
uppföljningsrapport 1, främst beroende på en ny skatteprognos. Periodens resultat är 34 425
tkr. Nämndernas sammantagna uppgifter ger en total årsprognos på 17 395 tkr. varav
utvecklingsfond och social investeringsfond står för – 11 945 tkr. Eftersom den reviderade
budgeten har ett resultat på 6 500 tkr är prognosen för budgetavvikelsen 10 895 tkr.
Löneavtalet för 2014 är nu slutförhandlat för samtliga avtalsområden exklusive kommunal.
Därmed föreslås att nämnderna kompenseras från den gemensamma lönereserven under
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•
•

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-05-12
Uppföljningsrapporter från samtliga nämnder
Förslag till ramjustering på grund av löneavtal 2014 exkl. kommunals avtalsområde
Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2014-05-14 § 96
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2014-05-15 § 49
Protokollsutdrag omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2014-05-15 § 57
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2014-05-15 § 43

Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar bifall till sektor kommunstyrelsens beslutsförslag.
Beslutsgång

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapport 2, 2014.

___
Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige har bifallit detsamma.

Beslut
1.

Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapport 2, 2014.

___
Beslutsexpediering
Samtliga nämnder och sektorchefer
Ekonomichefen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2014-06-16

KS0084/13
KF § 71

Turismutveckling i Ale
I syfte att stärka turismen i Ale och de näringar som bedriver verksamhet inom området bör
arbetet med turismnäringen vara placerad bland övriga branscher direkt under
näringslivschefen, och därmed flyttas från kultur- och fritidsnämnden. Besöksmålen bör
däremot fortsatt förvaltas och utvecklas av kultur- och fritidsnämnden. Förslaget innebär en
förändring av nu gällande reglemente för kultur- och fritidsnämnden, samt ett utökat
reglemente för kommunstyrelsen.
Respektive lydelse i de båda berörda reglementen bör antas enligt följande:
I gällande reglementet för kultur- och fritidsnämnden bör lydelsen ”Turismverksamheten”
utgå. Ansvaret för besöksmålen är redan uttalat och kvarstår.
I gällande reglementet för kommunstyrelsen innefattar framgent lydelsen ”Näringslivs- och
sysselsättningsbefrämjande åtgärder” även turismnäringen.
Beslutsunderlag

•
•
•
•

Tjänsteutlåtande sektor kommunstyrelsen, 2014-04-02
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden § 22, 2013-03-20
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 215, 2013-12-16
Version 1 av ”Utvecklingsplan för Ale & Lilla Edets Turistorganisation 2014”,
2013-02-15

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.
2.
3.

Kommunfullmäktige beslutar att turismverksamheten delas upp mellan
kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar att reglementet för kultur- och fritidsnämnden ändras
enligt följande: ”Turismverksamheten” utgår. Ansvaret för besöksmålen är redan uttalat
och kvarstår.
Kommunfullmäktige beslutar att reglementet för kommunstyrelsen får följande tillägg:
”Turismnäringen ingår som en del i Näringslivs- och sysselsättningsbefrämjande
åtgärder.”

___
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige har bifallit detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Beslut
1.
2.
3.

Kommunfullmäktige beslutar att turismverksamheten delas upp mellan
kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar att reglementet för kultur- och fritidsnämnden ändras
enligt följande: ”Turismverksamheten” utgår. Ansvaret för besöksmålen är redan uttalat
och kvarstår.
Kommunfullmäktige beslutar att reglementet för kommunstyrelsen får följande tillägg:
”Turismnäringen ingår som en del i Näringslivs- och sysselsättningsbefrämjande
åtgärder.”

___
Beslutsexpediering
Kultur- och fritidsnämnden
Sektor kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS0075/14
KF § 72

Bostadsförsörjningsprogram Ale kommun 2014 2018
Sektor kommunstyrelsen har utarbetat ett förslag till reviderat bostadsförsörjningsprogram
gällande Ale kommun för åren 2014-2018.
Bostadsförsörjningsprogrammet innehåller målsättningar och riktlinjer för Ale kommuns
bostadsförsörjning och redovisar planerat byggande för perioden 2014-2018. Programmet
ligger till grund för kommunens fysiska planering samt för dialog med marknadens aktörer,
men är också styrande för kommunens övriga verksamheter och deras utvecklingsplanering.
Den ligger också till grund för kommunens befolkningsprognos.
Genom att anta det föreslagna bostadsförsörjningsprogrammet möjliggörs en utbyggnad på i
genomsnitt cirka 220 bostäder per år eller cirka 1 100 bostäder under perioden 2014-2018.
Detta för att möjliggöra kommunens mål på en befolkningsökning i Ale kommun på 1,5 %
årligen.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•
•
•

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen, 2014-04-30
Bostadsförsörjningsprogram Ale kommun 2014-2018, 2014-04-30
Remiss Bostadsförsörjningsprogram, 2014-2018
Remissvar från Kungälvs kommun, 2014-03-14
Remissvar från Göteborgs Stad, 2014-03-27
Remissvar från Alingsås kommun, 2014-04-11
Remissvar från GR, 2014-04-11
Remissvar från Länsstyrelsen, 2014-04-15

Yrkande

Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lägga till
följande text under rubriken ”Älvängen” på sidan 31 i bostadsförsörjningsprogrammet:
La Plaza/Pendeltågsstationen

50 lägenheter i flerbostadshus

2018

Beslutsgång

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige beslutar att anta sektor kommunstyrelsens förslag till
”Bostadsförsörjningsprogram Ale kommun 2014-2018” med tillägget av följande text
under rubriken ”Älvängen” på sidan 31 i bostadsförsörjningsprogrammet:
La Plaza/Pendeltågsstationen

50 lägenheter i flerbostadshus

2018

___
Yrkande

Jan A Pressfeldt (AD) yrkar att förslaget till bostadsförsörjningsprogram ändras i följande
delar.
1. På sid 5 ska punktsatsen ”Vid projektplanering ska mark avsättas för kommunala
småhustomter.” förtydligas eftersom kommunen i dagsläget inte har någon tomtkö.
2. På sid 5 i punktsatsen ”Vid byggnation på landsbygden ska
samhällsbyggnadsnämndens riktlinjer användas.” ska ”samhällsbyggnadsnämndens”
utbytas mot ”kommunfullmäktiges”.
3. På sid 13 ska meningen ”Bolaget ska även utgöra en bas för kommunens utbud av
hyresrätter dit bostadssökande kan erbjudas bostad utan ekonomisk och/eller social
rangordning.” utgå.
4. På sid 17 i punktsatsen ”Vid byggnation på landsbygden ska
samhällsbyggnadsnämndens riktlinjer användas.” ska ”samhällsbyggnadsnämndens”
utbytas mot ”kommunfullmäktiges”.
5. På sid 17 ska meningen ”Ale kommun ser byggnation på landsbygden som ett
komplement till tätortsbebyggelse.” utbytas mot meningen ”Ale kommun liksställer
byggnation på landsbygden med tätortsbebyggelse.”
6. På sid 17 ska satsen ”Vid projektplanering ska mark avsättas för kommunala
småhustomter.” förtydligas eftersom kommunen i dagsläget inte har någon tomtkö.
7. På sid 21 i tabellens projekt nr 8, Brattåsberget, ska ”21” 2017 ändras till ”24” samt
”21” 2018 ändras till ”34”.
8. På sid 21 i tabellen ska ett nytt projekt, ”Herrgårdsvägen” läggas till med 20-24
lägenheter i terrasshus 2017.
9. På sid 24 ska stycket ”En återhållsam styckebyggnation förväntas ske utanför
tätbebyggt område.” utgå.
10. På sid 31 i tabellen ska ett nytt projekt, ”Äldreboende centralt läge” läggas till med 48
lägenheter 2017.
11. På sid 31 i tabellen ska ”Förväntad förtätning” tillföras 100 lägenheter 2018.
12. På sid 33 i tabellen ska projekt nr 41, ”Vadbacka övre”, tillföras 20 lägenheter (villor
och flerbostadshus) 2016.
13. På sid 33 i tabellen ska ett nytt projekt, ”Högsbotorp” läggas till med 24 lägenheter
(villor och flerbostadshus) 2018.
Paula Örn (S) yrkar att kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för
översyn av och eventuella ändringar i bostadsförsörjningsprogrammet med anledning av Jan A
Pressfeldts yrkanden.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Mikael Berglund (M) yrkar att i förslaget till bostadsförsörjningsprogram på sid 15 i stycket
under rubriken ”Behov för nyanlända invandrare”, siffran ”25” och orden ”eller
ensamkommande barn per år” ska utgå.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på frågan om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och
finner att kommunfullmäktige har beslutat att återremittera ärendet.
Omröstningsresultat

Votering begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning.
Ja-röst för bifall till Paula Örns (S) återremissyrkande.
Nej-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Votering genomförs. Kommunfullmäktige har med 22 ja-röster mot 25 nej-röster beslutat att
återremittera ärendet med stöd av reglerna om minoritetsåterremiss i 5 kap 36 §
kommunallagen. Omröstningsresultatet framgår av följande sidor i protokollet.

Beslut
1.

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för översyn
av och eventuella ändringar i bostadsförsörjningsprogrammet med anledning av Jan A
Pressfeldts yrkanden.

___
Beslutsexpediering
Mark- och exploateringsavdelningen
Sektor kommunstyrelsen
Samtliga nämnder och sektorer
AB Alebyggen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Omröstningslista § 72
Ja

Nej

Angelica Hasanovic (M)

X

Mikael Berglund (M)

X

Erik Karlsson (M)

X

Inge Nilsson (M)

X

Kajsa Nilsson (M)

X

Jan Skog (M)

X

Johan Olofsson (M)

X

Dennis Larsen (M)

X

Åke Johansson (M)

X

Boel Holgersson (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 Gustavsson (S)

X

Paula Örn (S)

X

Jean Altun (S)

X

Kerstin Ståhl (S)

X

Dennis Ljunggren (S)

X

Inga-Lill Andersson (S)

X

Stina-Kajsa Melin (S)

X

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Ja
Monica Samuelsson (S)

X

Hasse Andersson (S)

X

Rikard Paulin (S)

X

Mohammed Bitar (S)

X

Elaine Björkman (S)

X

Chatarina Eliasson (S)

X

Kerstin Grund (S)

X

Peter Ohlsson (S)

X

Johnny Sundling (V)

X

Ingmarie Torstensson (V)

X

Mohammed Nashabat (V)

X

Peter Rosengren (MP)

X

Eva-Karin Andersson (MP)

X

Nej

Jan A Pressfeldt (AD)

X

Börje Ohlsson (AD)

X

Ulf-Göran Solving (AD)

X

Heléne Ahlberg (AD)

X

Irma Solving (AD)

X

Sven Rydén (AD)

X

Rune Karlsson (SD)

X

Johan Fjellheim (SD)

X

Lennie Kjellman (SD)

X

Klas Nordh (FP)

X

Summa

Justerandes sign.

22

25

Utdragsbestyrkande
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KS0084/14
KF § 73

Ombudsinstruktioner med anledning av bokslut
och årsredovisning för 2013 - SOLTAK AB samt
verksamhet 2013
Årets resultat för SOLTAK AB ska fastställas av SOLTAK AB:s bolagsstämma i samband
med att årsredovisningen för det gångna verksamhetsårets lämnas. Bolagets första
årsredovisning gäller för räkenskapsåret 2013-08-14 – 2013-12-31. Det åligger därmed
kommunfullmäktige att lämna instruktioner till stämmoombud med förslag till beslut i
bolagsstämman.
Vidare skall kommunstyrelsen, i enlighet med vad som anges i 6 kap. 1-2 §§ kommunallagen, i
beslut pröva om bolagets verksamhet varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Bakgrund Bolaget SOLTAK AB ägs av Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv
och Öckerö kommun. Varje kommun äger 1/7 av bolagets aktier.
Det gemensamma bolaget bildades under 2013 med bolagsstämma och konstituerande
styrelsemöte 2013-09-20.
Den 1 januari 2013 trädde ändringar i Kommunallagen i kraft som innebär att
kommunstyrelsen årligen ska pröva om verksamheten i kommunernas bolag föregående
kalenderår varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Bolaget är för närvarande ekonomiskt vilande men ett flertal aktivitet har genomförts i
bolagets namn. Ägarkommunernas kommunstyrelser har haft möjlighet att ta del av bolagets
aktiviteter i form av styrelseprotokoll som översänts ägarkommunerna.
Styrelsen och tillförordnad VD föreslår att den ansamlade förlusten om 222,50 kronor förses i
ny räkning.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-05-07

Yrkande

Paula Örn (S) yrkar bifall till sektor kommunstyrelsens beslutsförslag med ändringen att
beslutssats 2:
Omedelbar justering av paragrafen.
stryks.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

18(33)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-06-16

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels Paula Örns yrkande och dels på sektor
kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
Paula Örns yrkande.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Ombud vid bolagets ordinarie årsstämma får i uppdrag att föreslå, dels att balans- och
resultaträkning fastställs, dels att den ansamlande förlusten förses i ny räkning, dels att
styrelsen och tillförordnad VD beviljas ansvarsfrihet.

___
Beslutsgång

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet kan avskrivas från vidare handläggning
eftersom bolagsstämma redan har hållits och finner att kommunfullmäktige har beslutat att
avskriva ärendet.

Beslut
1.

Kommunfullmäktige beslutar att avskriva ärendet från vidare handläggning.

___
Beslutsexpediering
SOLTAK AB
Ombud till årsstämman

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

19(33)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-06-16

KS0053/13
KF § 74

Svar på motion från Paula Örn (S) om att minska
lärarnas administrativa arbetsbörda
Utbildningsnämnden har mottagit en motion från Paula Örn (S) om lärarnas administrativa
arbetsbörda. Syftet med motionen är att avlasta lärarna från administrativa arbetsuppgifter för
att frigöra tid till elevarbete. Förslaget är att kartlägga om det i Ale kommuns skolor finns
administrativa uppgifter som kan förenklas, förändras eller avskaffas så att lärarna kan lägga
mer av sin arbetstid till pedagogiskt arbete.
Riksdagen beslutade under hösten 2013 att minskades kravet på dokumentation av individuella
utvecklingsplaner, vilket innebär att lärarnas administrativa arbetsuppgifter minskas betydligt.
I Ale arbetar en arbetsgrupp bestående av rektorer, förstelärare och fackliga parter med att
skapa centraliserade rutiner kring skriftliga omdömen. Dessutom finns det en grupp bestående
av sektorledning och fackliga parter som arbetar övergripande med lärarnas psykosociala
arbetsmiljö, där lärarnas administrativa börda kontinuerligt diskuteras.
Motionens förslag att i arbetet med att minska lärarnas administrativa arbetsuppgifter använda
sig av modellen Prio från SKL är bra men måste i Ale kommun på grund av de redan
pågående processerna, partssamtal med de fackliga organisationerna och projektet ”I Ales
skolor vill vi lära mera”, hanteras med försiktighet. Sektorn föreslår därför att modellen kan
läggas till grund för det fortsatta egna arbetet utan att vi för den skull ansluter oss till det
nationella projektet.
Beslutsunderlag

•
•
•

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2014-04-23 § 76
Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2014-04-02
Motion från Paula Örn (S) om att minska lärarnas administrativa arbetsbörda

Utbildningsnämnden beslutade 2014-04-23 § 76 att föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

___
Yrkande

Paula Örn (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

20(33)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-06-16

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige har bifallit detsamma.

Beslut
1.

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

___
Beslutsexpediering
Författare av motion
Utbildningsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

21(33)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-06-16

KS0197/11
KF § 75

Svar på medborgarförslag från Bruno Nordenborg
om webbsända kommunfullmäktigesammanträden
Bruno Nordenborg har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår att Ale kommun
sänder sina kommunfullmäktigesammanträden via webben i likhet med Kungälvs kommun.
Yttrande har inhämtats från demokratiberedningen 2013-04-29 § 24. Beredningen ställer sig
positiv till webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden.
Sektor kommunstyrelsen föreslår att medboragarförslaget avslås med hänvisning till att det
inkom redan 2011-09-30 samt att frågan återigen har blivit föremål för ett nytt
utvecklingsarbete rörande politiska möten, ärendehantering och dialog. Sektor
kommunstyrelsen tar med andra ord inte ställning till själva sakfrågan utan ser fram emot det
resultat som utredningen kommer att utmynna i.
Beslutsunderlag

•
•
•
•

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-04-08
Bilaga 1-rapport från Sveriges Kommuner och Landsting, Information till alla? En
uppföljande granskning 2012
Bilaga 2 -bild på Kungälv kommuns IT – lösning för webb -sända
kommunfullmäktigesammanträden. Bilden är hämtad via www.kungalv.se
Medborgarförslag 2011-09-30

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.
2.

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att hantera genomförandeuppdraget i
samband med pågående utredning om politiska möten, ärendehantering och dialog.

___
Muntlig framställning

Förslagsställare Bruno Nordenborg yttrar sig.
Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att
demokratiberedningen ska vara remissinstans inför genomförandet och att medborgarförslaget
ska genomföras under 2015.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

22(33)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-06-16

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag och finner
att kommunfullmäktige har bifallit det.
Ordföranden ställer proposition på Mikael Berglunds (M) tilläggsyrkande och finner att
kommunfullmäktige har bifallit det.

Beslut
1.
2.
3.
4.

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att hantera genomförandeuppdraget i
samband med pågående utredning om politiska möten, ärendehantering och dialog.
Demokratiberedningen ska vara remissinstans inför genomförandet.
Medborgarförslaget ska genomföras under 2015.

___
Beslutsexpediering
Bruno Nordenborg
Demokratiberedningen
Administrativ chef sektor kommunstyrelsen
Kommunikationschef
Utvecklings- och förvaltningssekreterare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

23(33)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-06-16

KS0202/13
KF § 76

Svar på motion från Ahlafors fria skola angående
badplatser i Ale kommun
Ahlafors fria skola har genom motion i ungdomsfullmäktige önskat att bryggan i Hältorpssjön
ska komma tillbaka och att redan existerande kommunala badplatser rustas upp.
För att barn i hela kommunen ska ha tillgång till en kommunal badplats ligger de i olika delar
av kommunen. Ale kommun har i dagsläget fyra kommunala badplatser: Surtesjön,
Vimmersjön, Hultasjön och Hålsjön. I den mån det har varit genomförbart har Ale kommun
tillgänglighetsanpassat de kommunala badplatserna.
Hältorpssjön är ingen kommunal badplats. Den brygga som finns vid Sjövallen sköter
Ahlafors IF om och sektorn bedömer därför att en ytterligare brygga inte behövs vid sjön. De
kommunala badplatserna har en kontinuerlig tillsyn och upprustning sker när behov uppstår.
Bland annat har det under tidig vår 2014 skett en upprustning av Hultasjöns badplats.
Sektor samhällsbyggnad föreslår att motionen avslås eftersom Hältorpssjön inte är en
kommunal badplats och att upprustning kontinuerligt sker av de kommunala badplatserna
redan idag.
Beslutsunderlag

•
•
•

Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2014-04-16 § 39
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad 2014-03-31
Motion från Ahlafors fria skola angående badplatser i Ale kommun

Samhällsbyggnaden beslutade 2014-04-16 § 39 att avslå motionen.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

___
Yrkande

Mikael Berglund (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige har bifallit detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

24(33)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-06-16

Beslut
1.

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

___
Beslutsexpediering
Samhällsbyggnadsnämnden
Utvecklings- och förvaltningssekreterare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

25(33)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-06-16

KS0103/14
KF § 77

Ansökan om kommunal borgen - Säkra Ridvägar i
Ale
Säkra ridvägar i Ale (SRA) ansöker 2014-05-19 om en kommunal borgen på 1 450 000 kr.
Detta för att SRA genom ett lån ska kunna förskottera redan beviljade medel från
Leader/Statens jordbruksverk (SJV). Dessa medel betalas ut i efterskott efter redovisade
fakturor. För närvarande är det, enligt SRA, kö på 2-4 månader för att få en ansökan om
utbetalning handlagd. Detta får till följd att SRA:s byggprocess försenas då föreningen inte har
likviditet att ligga ute med medlen och projektet riskerar att ej kunna slutföras och därmed
riskerar att missa 2 000 000 kr av redan beslutade medel. Projektet ska vara avslutat 2014-1231, vilket innebär att SRA beräknas få slutbetalt från SJV i slutet av andra kvartalet 2015 och
då återbetalas lånet i sin helhet.
Enligt kommunens Finanspolicy ”lämnas kommunal borgen normalt endast till företag
ingående i kommunkoncernen och då för lån avseende bostäder och lokaler för allmänna
ändamål. Kommunen har en mycket restriktiv inställning till borgen för lån till andra låntagare
och ändamål. Det förutsätts att kommunen har ett uttalat intresse för
verksamheten/aktiviteten och att kommunal borgen är en sannolik förutsättning för
finansiering. Kommunens risktagande ska vägas mot den allmännytta borgen medför.”
Möjligheten för kommunen att infordra någon säkerhet för borgensåtagandet bedöms liten.
Sektor kommunstyrelsen kan med stöd av kommunens Finanspolicy endast överlämna
ansökan om kommunal borgen till politiskt ställningstagande.
Beslutsunderlag

•
•
•

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-05-20.
Ansökan om kommunal borgen från Säkra ridvägar i Ale
Beslut från Länsstyrelsen 2013-11-22

Yrkande

Ingela Nordhall (AD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar
borgen på 1 450 000 kr till Säkra ridvägar i Ale (SRA) till och med 2015-06-30.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Ingela Nordhalls yrkande och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige beviljar borgen på 1 450 000 kr till Säkra ridvägar i Ale (SRA) till
och med 2015-06-30.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

26(33)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-06-16
___
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige har bifallit detsamma.

Beslut
1.

Kommunfullmäktige beviljar borgen på 1 450 000 kr till Säkra ridvägar i Ale (SRA) till
och med 2015-06-30.

___
Beslutsexpediering
Ekonomichefen
Föreningen Säkra ridvägar i Ale

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

27(33)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-06-16

KS0057/13
KF § 78

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 28 f
och 28 g §§ LSS 2013
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden redovisar i beslut 2014 -05-15 § 61 en rapport över ej
verkställda beslut enlig 28 f och 28 g §§ lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS).
Beslutsunderlag

•
•
•

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2014-05-15 § 61.
Statistikrapport från sektor arbete, trygghet och omsorg 2014-04-15.
Tjänsteutlåtande från sektor arbete, trygghet och omsorg 2014-04-30.

Beslut
1.

Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

28(33)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-06-16

KS0056/13
KF § 79

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1
§ SoL 2013
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden redovisar i beslut 2014-05-15 § 60 en rapport över ej
verkställda beslut enlig 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL).
Beslutsunderlag

•
•
•

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2014-05-15 § 60
Statistikrapport från sektor arbete, trygghet och omsorg 2014-04-15
Tjänsteutlåtande från sektor arbete, trygghet och omsorg 2014-04-30

Beslut
1.

Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

29(33)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-06-16

KS0087/14
KF § 80

Rapport från vårens ortsutvecklingsmöten våren
2014
Ortsutvecklingsmöten är ett av Ale kommuns olika sätt att föra dialog med sina
kommunmedborgare. På ortsutvecklingsmötena behandlas frågor som är viktiga för orterna
och information förmedlas till och från boenden i aktuella ämnen. Mötena innebär en
möjlighet för kommunens medborgare att framföra lokal idéer och utvecklingsförslag direkt
till kommunala beslutsfattare.
Under april månad 2014 genomfördes ortsutvecklingsmöten i tio orter i Ale kommun; Alafors,
Alvhem, Bohus, Hålanda, Nol, Nödinge, Skepplanda, Starrkärr/Kilanda, Surte och Älvängen.
Under flera av vårens möten informerades invånarna om möjligheter till att ordna fiber på
landsbyggden samt hur felanmälan av exempelvis gatubelysning som slocknat kan ske via
kommunens tjänst Fixa min gata. I samband med vårens ortsutvecklingsmöten påbörjades även
arbetet med en utvärdering av mötena. Syftet är bland annat att ta reda på varför invånare
väljer att besöka, respektive, väljer att inte besöka ortsutvecklingsmöten.
Under 2010 passerade antalet besökare av ortsutvecklingsmötena för första gången 1000
personer sett till helåret. Även i år verkar det som om det totala antalet besökare överstiger
1000 personer trots en avtagande trend. Våren 2014 besökte ca 559 personer kommunens
ortsutvecklingsmöten.
Beslutsunderlag

•
•
•

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-05-05.
Bilaga med besöksstatistik.
Minnesanteckningar från vårens ortsutvecklingsmöten.

Muntlig framställning

Under kommunfullmäktiges sammanträde återrapporterar presidierna för
ortsutvecklingsmöten från vårens möten.

Beslut
1.

Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporterna till handlingarna.

___
Beslutsexpediering
Sektor kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

30(33)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-06-16

KS0102/14
KF § 81

Motion om löfte till Alvhemsborna om
aktivitetsområde
Sven Rydén (AD) har inkommit med en motion om att Ale kommun bör inrätta en grusplan i
Alvhem, norr om lek- och fotbollsplanen.
Beslutsunderlag

•

Motion 2014-05-13.

Beslutsgång

Ordföranden meddelar att han uppfattar motionen som en interpellation och frågar om
kommunfullmäktige beslutar att motionen ska behandlas som en interpellation och att
interpellationen ska hänskjutas till samhällsbyggnadsnämndens ordförande för svar samt
finner att kommunfullmäktige har beslutat detsamma.

Beslut
1.

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska behandlas som en interpellation och
hänskjuter interpellationen till samhällsbyggnadsnämndens ordförande för svar.

___
Beslutsexpediering
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Kommunstyrelsens registrator

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

31(33)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-06-16

KS0003/14
KF § 82

Delgivningar
•

Beslut från länsstyrelsen i Västra Götalands län om att utse ny ersättare för
socialdemokraterna i kommunfullmäktige.

Beslut
1.

Kommunfullmäktige noterar informationen.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

32(33)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-06-16

KS0003/14
KF § 83

Avsägelse från förtroendeuppdrag som
kontaktpolitiker för ungdomsfullmäktige
Ingmarie Torstensson (V) har inkommit med en avsägelse från förtroendeuppdraget som
kontaktpolitiker i ungdomsfullmäktige.
Beslutsunderlag

•

Avsägelse från förtroendeuppdrag 2014-05-30.

Yrkande

Valberedningens ordförande föreslår att Ingmarie Torstensson (V) entledigas från
förtroendeuppdraget som kontaktpolitiker samt att valet av en ny kontaktpolitiker bordläggs.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag och finner att kommunfullmäktige
beslutar detsamma.

Beslut
1.
2.

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Ingmarie Torstensson (V) från
förtroendeuppdraget som kontaktpolitiker.
Kommunfullmäktige beslutar att val av ny kontaktpolitiker bordläggs.

___
Beslutsexpediering
Ingmarie Torstensson
Personalavdelningen
Kommunsekreterare
Utvecklings- och förvaltningssekreterare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

33(33)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-06-16

KF § 84

Workshop om projektet Hembygd – någonstans i
Sverige
Ordföranden informerar om projektet ”Hembygd – någonstans i Sverige” som jobbar för att
unga människor ska få göra sina röster hörda, bli lyssnade på och vara delaktiga i samhället
samt föreslår att en workshop om projektet hålls under kommunfullmäktiges sammanträde
den 29 september 2014.

Beslut
1.

Kommunfullmäktige godkänner att en workshop hålls under kommunfullmäktiges
sammanträde den 29 september 2014.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

