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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-06-20

Plats och tid

A -salen, medborgarhuset i Alafors, kl. 15.00-20.00.
Ajournering kl. 15.10-15.20,16.50-17.55 och 19.20-19.40

Ledamöter

Inga-Lill Andersson (S), ordförande
Paula Örn (S)
Björn Norberg (S)
Thomas Hermansson (S)
Catharina Eliasson (S)
Dennis Ljunggren (S)
Christina Oskarsson (S)
Anders Rollings (S)
Toni Andersson (S)
Ingrid Inhammar (S)
Monica Samuelsson (S)
Rolf Gustafsson (S)
Jarl Karlsson (S)
Jenny Sandqvist (MP)
Carlos Trischler (MP)
Johnny Sundling (V)
Tommy Gustafsson (V)
Mikael Berglund (M)
Isabell Mörner (M)
Jan Skog (M)

Maj Holmström (M)
Kajsa Nilson (M)
Dan Björk (M)
Erik Karlsson (M)
Daniel Mörner (M)
Rose-Marie Fihn (L)
Klas Nordh (L)
Elena Fridfelt (C)
Åke Niklasson (C)
Sune Rydén (KD)
Tyrone Hansson (FIA)
Rolf Engström (FIA)
Jan A Pressfeldt (AD)
Ingela Nordhall (AD)
Ulf-Göran Solving (AD)
Robert Jansson (SD)
Rune Karlsson (SD)
Lennie Kjellman (SD)
Hanna Tjusling (SD)

Tjänstgörande ersättare

Peter Ohlsson (S)
Mahlin Engstrand (S)
Stefan Hagman (S)
Ing-Britt Adiels (S)
Birgitta Andersson (V)

Johan Ström (MP)
Lennarth Nilsson (M)
Åke Johansson (M)
Ingrid Hellberg (KD)
Kennet Sandow (SD)

Närvarande
ersättare

Seppo Tallheden (S)
Christer Pålsson (V)

Stefan Ekwing (L)
Tony Karlsson (KD)
Ulrika Sten Sporrong(FIA)

Övriga närvarande

Björn Järbur, kommunchef

Cecilia Stedt, sekreterare

Underskrifter
Sekreterare
Cecilia Stedt
Ordförande
Inga-Lill Andersson
Justerande
Björn Norberg

Jan Skog
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-06-20

Övriga närvarande

Björn Järbur, kommunchef
Cecilia Stedt, sekreterare

Utses att justera

Björn Norberg och Jan Skog

Justeringens plats och tid

Kommunhus Nödinge, Ale Torg 7, [justeringsdag]

Paragrafer

§§ 106 - 106

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2016-06-20

Datum för anslags uppsättande

2016-06-22

Datum för anslags nedtagande

2016-07-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus Nödinge

Underskrift

Cecilia Stedt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-06-20

Innehåll
KF § 106

Svar på remiss -Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5)

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-06-20

KF § 106

Dnr KS.2016.175

Svar på remiss -Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5)
Ärendet
Ale kommun har sedan några år tillbaka påbörjat ett kvalitetsarbete med syftet att
utveckla kommunens förmåga att hantera invånardialog. Kvalitetsarbetet har
medfört att Ale kommunfullmäktige under hösten 2015 fattat beslut om
policy/principer för invånardialog i Ale. Under åren 2016-2017 planerar
kommunen att jobba vidare med tillämpningen av policyn. Det innebär att
kommunen kommer att ta fram en handbok för invånardialog där policyn
konkretiseras till ett praktiskt förhållningssätt. Vidare kommer kommunen att
jobba med utveckling av de ortsutvecklingsmöten som varje år äger rum med
syftet att bland annat förbättra invånardialogen. Slutligen kommer även
kommunens politiker och ledande tjänstemän att utbildas i förmågan att kunna
genomföra invånardialoger. På längre sikt planerar kommunen att utifrån den
inventering av verktyg för invånardialog som kommer att dokumenteras i
handboken, arbeta med att ta fram kompletterande invånardialogsverktyg.
Det är med utgångspunkt i kommunens arbete med att utveckla invånardialogen
som remissen Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5) besvaras. Förvaltningen
anser att kommunen i sitt svar på remissen bör ställa sig positiv till förslag om en
ny målsättningsparagraf i kommunallagen som innebär att kommunfullmäktige
ska verka för att medlemmar i kommunen eller kommun inom landstinget har
förutsättningar att delta och framföra synpunkter inför beslut. Analogt med detta
förslag och i likhet med det arbete som nu pågår i Ale för att utveckla
invånardialogen, ställer sig förvaltningen positiv till utredningens bedömning att
fullmäktigeförsamlingar bör anta riktlinjer eller principer för samråd och
invånardialog. Förvaltningen delar även bedömningen att kommunen måste
systematisera sitt demokratifrämjande arbete samt ställer sig positiv till att
medborgarförslag avvecklas och ersätts av folkmotioner. Folkmotioner i detta
sammanhang är synonymt med e -petitionsverktyg.
Förvaltningen ställer sig tvekande till förslaget om sänkt rösträttsålder till 16 år
införs på prov i samband med kommunalvalen åren 2018 och 2022 men ställer sig
bakom förslaget att kommunfullmäktige ska verka för att ungas perspektiv
kommer till uttryck i beslutsprocesser i enlighet med den ambition som idag
redan finns med exempelvis kommunens ungdomsråd. Förvaltningen ställer sig
även positiv till förslaget att demokratisk delaktighet samt inflytande för personer
med funktionsnedsättning ska utgöra ett eget mål i den kommande
funktionshinderstrategin.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag
·
·
·
·

Kommunstyrelsens beslut 2016-06-07 § 122
Tjänsteutlåtande, 2016-06-03
Förslag till yttrande, 2016-06-03
Remiss Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar om följande ändringar i sitt förslag till yttrande:
a) Kommunstyrelsen beslutar att följande text läggs till under punkten 8.5.2
Förtroendevaldas möjlighet att vara föräldralediga eller sjukskrivna i yttrandet:
Det är inte tillräckligt att konstatera att varje fullmäktigeförsamling bör fatta beslut om regler
för föräldraledighet och sjukledighet. Det är oerhört viktigt att Kommunallagen tydligt reglerar
rätten att vara föräldraledig.
b) Kommunstyrelsen beslutar att det andra stycket under rubriken Förslag 14.8.1
på sidan 2 i yttrandet:
Ale kommun förhåller sig tveksam till förslaget.
ersätts med:
Ale kommun ställer sig negativ till förslaget.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige efter ovanstående ändringar
beslutar att ställa sig bakom kommunstyrelsens förslag till yttrande daterat
2016-06-07.
3. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt
kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen eller dess ersättare att
underteckna yttrandet.
4. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ärendet justeras
direkt.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom kommunstyrelsens förslag till
yttrande daterat 2016-06-07.
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och
kommunchefen eller dess ersättare att underteckna yttrandet.
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet justeras direkt.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kulturdepartementet

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

