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Inge Nilsson (M)
Daniel Mörner (M)
Kerstin Ståhl (S)
Tyrone Hansson (S)
Börje Olsson (AD)
Robert Jansson (SD)

Ersättare och övriga deltagare: Johan Olofsson (M)
Jan Samuelsson (FP)
Tony Karlsson (KD)
Mahlin Pettersson (S)
Viveca Arvidsson (S)
Håkan Spång, administrativ chef

Joanna Wolodarska Nord (FP)
Jonatan Sundeen (KD)
Klas Karlsson (S)
Rikard Paulin (S)
Mohammed Bitar (S)
Stefan Lydén, sekreterare

Utses att justera:

Inga-Lill Andersson och Jan Skog

Justeringens plats och tid:

Kommunledningens lokaler, Ale torg 7 2011-06-10, klockan 13:00

Paragrafer:

67-82

Underskrifter:
………………………………………
Stefan Lydén, Sekreterare
………………………………………
Klas Nordh, Ordförande
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Inga-Lill Andersson, Justerare
Jan Skog, Justerare
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___________________________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2011-05-30

Datum för anslags uppsättande:

2011-06-10

Datum för anslags nedtagande:

2011-07-04

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunledningens lokaler, Ale torg 7

Underskrift:

Stefan Lydén

__________________________________________________________________________________
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Sammanträdesdatum: 2011-05-30
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. Frågestunden ligger som
första punkt på fullmäktiges möten.
Frågorna från allmänheten ska gälla de ärendepunkter som fullmäktige ska diskutera under
sina respektive sammanträden.
Under Kommunfullmäktiges sammanträde ställdes en fråga av Bruno Nordenborg.
Frågan besvarades av Rolf Gustavsson (S) och Jan A Pressfeldt (AD).
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2011-05-30
KF § 68

KS0078/11

Antagande av detaljplan för handel och verksamheter inom Svenstorp 1:3, 1:5, 1:15.
1:16, 1:30 m fl
Kommunstyrelsen beslutade 2007-02-13 att ge Miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att
upprätta en detaljplan för området, med godkänt planprogram som grund.
Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad aven ny lokalgata längs E45 och att ge
förutsättningar för etablering av handel, kontor och industri i Älvängen i samband med att
väg E45 byggs ut till fyrfälts motorväg och Norge/Vänernbanan till dubbelspår.
Planförslaget har varit ute på samråd med berörda myndigheter, sakägare m.fl. mellan den
20 april 2009 och den 18 maj 2009. Det reviderade förslaget har sedan ställts ut för allmän
granskning mellan den 12 oktober 2010 och den 9 november 2010. Inkomna synpunkter
och förändriga av planförslaget utifrån inkomna synpunkter redovisas i bifogat utlåtande.
Sektor samhällsbyggnad föreslår, enligt förutsättningarna i Samhällsbyggnadsnämndens
beslut 2011-04-14, 72 §, att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta
rubricerat planförslag. Detta enligt reglerna i plan- och bygglagen 5 kap 29 §.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Måns Werner, stadsarkitekt 2011-04-14
Handläggare: Emelie Johansson, planarkitekt
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar med stöd av 5 kap 29 § plan och bygglagen förslag till
”Detaljplan för handel och verksamheter inom Svenstorp 1:3, 1:5, 1:15, 1:16, 1:30 m.fl.”
2. Kommunfullmäktige beslutar att utfart mot Göteborgsvägen får ske tills den nya
lokalvägen i planområdets norra del är utbyggd och ianspråktagen.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar med stöd av 5 kap 29 § plan och bygglagen förslag till
”Detaljplan för handel och verksamheter inom Svenstorp 1:3, 1:5, 1:15, 1:16, 1:30 m.fl.”
2. Kommunfullmäktige beslutar att utfart mot Göteborgsvägen får ske tills den nya
lokalvägen i planområdets norra del är utbyggd och ianspråktagen.
___
Expedieras till:
Länsstyrelsen
Statens Geotekniska Institut (SGI)
Trafikverket
Lantmäteriet
Göteborgs Energi
Göteborgs vatten/Gbg stad
Västtrafik, Göteborgs regiontrafik
Älvängens vägförening
Företagarna i Ale
Marijana Kremer - Högstorp 235
Birger Nilsson - Svenstorp 1:154
Leif Marin
Netto Marknad Sverige AB
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2011-05-30

KF § 69

KS0077/11

Genomförandeavtal till detaljplan 2b, Nödinge-Nol, för E45 och NorgeVänerbanan
Förslag till detaljplan 2b har upprättats. Detaljplanen omfattar 14 st mindre områden av de
tidigare antagna detaljplanerna 1, 2 och 3 för utbyggnad av E45 och NorgeVänerbanan
samt detaljplan för Börjessons Mekaniska och detaljplan (byggnadsplan) för Nol. Föreliggande förslag till genomförandeavtal reglerar justeringar av genomförandeansvaret i förhållande till gällande genomförandeavtal. Det gäller bara några mindre ändringar innebärande att kommunen får driftsansvar för en cykelparkering i Nödinge, att kommunen får
utbyggnads- och driftsansvar för ev pendelparkering väster om järnvägen i Nol och att
kommunen får driftsansvar för gång- och cykelstig på skyddsvallen väster om järnvägen
och söder om Axel Christiernsson. Trafikverkets åtagande att bygga lokalväg vid verksamhetsområdet i Osbacken utgår eftersom det i pågående planarbete för det området anvisas
en helt annan väglösning. I stället har Trafikverket byggt en enskild väg till Osbacken
utmed E45.
Genomförandeavtalen för detaljplan 1, 2 och 3 kommer i tillämpliga delar att gälla även för
detaljplan 2b. Detaljplan 2b hanteras som enkelt planförfarande och kommer att antas av
samhällsbyggnadsnämnden i juni. Genomförandeavtalet måste vara godkänt innan detaljplanen antas.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Lennart Nilsson, samhällsplaneringschef, 2011-04-15
Handläggare. Lars Lindström, mark- och exploateringsansvarig
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till genomförandeavtal med Trafikverket avseende genomförande av detaljplan 2b för E45 och NorgeVänerbanan.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, eller deras respektive ersättare, att underteckna avtalet.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till genomförandeavtal med Trafikverket avseende genomförande av detaljplan 2b för E45 och NorgeVänerbanan.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, eller deras respektive ersättare, att underteckna avtalet.
___
Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Mark- och exploateringsansvarig

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2011-05-30

KF § 70

KS0086/10

Ny upphandlingspolicy för Ale kommun
Tekniska nämnden har 2010-03-11, § 118, beslutat om revidering av nuvarande
inköpspolicy och riktlinjer för inköp. Revideringen av inköpspolicyn är föranledd av beslut
av kommunfullmäktige den 23 april 2007 att bifalla motion KS 115/06 om social hänsyn
vid upphandling. Under arbetets gång har ytterligare motioner om upphandling inkommit
till kommunfullmäktige och remitterats till tekniska nämnden.
I syfte att införa riktlinjer avseende socialt hänsynstagande vid kommunens upphandlingar,
har kommunens upphandlingsenhet gått igenom policy och riktlinjer och därvid funnit att
dokumenten var i behov av en större revidering. Den av upphandlingsenheten framtagna
policyn är mer stringent än tidigare inköpspolicy och de regler som återfinns i svensk
lagstiftning, exempelvis kring mutor och bestickning, är inte längre återgivet i
upphandlingspolicyn. Upphandlingspolicyn omfattar numera tre (3) sidor mot tidigare sex
(6) sidor i inköpspolicyn.
Vad som är helt nytt är att upphandlingspolicyn ställer krav på sociala hänsyn och etiska
krav på att respektera grundläggande mänskliga rättigheter.
Ärendet har föredragits på Kommunstyrelsens informationsarbetsutskott vid två tillfällen
under våren 2010.
Upphandlingspolicyn har liksom Riktlinjer för Ale kommuns upphandlingar justerats efter
det att Tekniska nämnden behandlat ärendena. Justeringarna har gjorts efter de
lagändringar i LOU som trädde i kraft den 15 juli 2010. Bl.a. är nu
direktupphandlingsbeloppet fastställt i lag och omnämns därför inte i upphandlingspolicyn
utan finns beskrivet i riktlinjerna för upphandling.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, administrativ chef, 2011-04-19
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta upphandlingspolicy för Ale kommun att gälla från
2011-06-01.
2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva inköpspolicy för Ale kommun från 2011-06-01.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta upphandlingspolicy för Ale kommun att gälla från
2011-06-01.
2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva inköpspolicy för Ale kommun från 2011-06-01.
____
Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunjuristen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2011-05-30
KF § 71

KS0068/11

Ny taxa enligt plan- och bygglagen
Gällande taxa enligt plan- och bygglagen (PBL), för Ale kommun, är från
2009-03-01. Den nya taxan som ska gälla för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet tas
ut med stöd av Plan- och bygglagen, PBL (2010:900), Plan- och byggförordningen, PBF
(2010:xx, förordningen är inte beslutad ännu), kommunallagen (1991:900), Lag (2010:1011)
om brandfarliga och explosiva varor samt Miljöbalken.
Det förslag som Sektor Samhällsbyggnad utarbetat bygger på Sveriges Kommuner och
Landstings (SKL) taxa från 2011. Avgiften är avsedd att täcka kommunens kostnader för
den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om
inget annat anges. Taxan består av bestämmelser med tillhörande tabeller. Avgiften för en
viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av avgifterna beräknas som
en funktion av ett grundbelopp, G som utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt
lagen (1962:381), om allmän försäkring (mPBB) samt ärendeberoende faktorer som
grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp
kräver. Vissa av nämndens arbetsuppgifter ska ej räknas in i avgiftsunderlaget utan
skattefinansieras. Dit hör t ex tillsyn och rådgivning.
I taxan är infört en justeringsfaktor, N, i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden
inom kommunen. N-faktorn ligger på 0,8 för kommuner som har färre invånare än 20 000.
1,2 om kommunen har fler invånare än 50 000 och 1,0 för kommuner däremellan. För Ale
kommun blir N-faktorn 1,0.
En ny taxa motiveras i första hand av den nya lagstiftning som träder i kraft 2/5 2011. I
och med lagändringen får Samhällsbyggnadsnämnden flera nya uppgifter att hantera, främst
inom bygglovsprövning, anmälan, startbesked, arbetsplatsbesök och teknisk handläggning,
men också planbesked. Avgift för detaljplaneverksamheten hanteras genom fastställd
tidersättning. Skl:s förslag till fast plantaxa ingår inte detta förslag. Denna taxa kommer
utarbetas under 2011. Avgiften beräknas efter den taxa som gällde då ansökan lämnades in.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef, 2011-04-13
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige fastställer ny taxa enligt plan- och bygglagen i enlighet med förslag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan ska gälla från och med 2011-06-01.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige fastställer ny taxa enligt plan- och bygglagen i enlighet med förslag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan ska gälla från och med 2011-06-01.
___
Expedieras till:
Sektorschef Samhällsbyggnad
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2011-05-30

KF § 72

KS0064/11

Informationssäkerhetspolicy för Ale kommun
Sektor kommunstyrelsen har på uppdrag av kommundirektören tagit fram förslag till
informationssäkerhetspolicy med tillhörande instruktioner/riktlinjer.
Riktlinjerna omfattar tre dokument: Användare, Förvaltning, Kontinuitet och drift.
Dessa riktlinjer fastställs av kommundirektören
Informationssäkerheten berör hela organisationen och omfattar både administrativ säkerhet
och teknisk säkerhet, arbetet med framtagandet av informationssäkerheten har skett på en
bred bas.
Förtroendevalda ges möjlighet att dels erhålla grundläggande IT-behörighet (Internet och
gemensam yta för lagring samt e-post) och dels kan kommunstyrelsen besluta om vilken
rättighet (behörighet) en förtroendeman ska ha att utnyttja IT-system och den information
som finns i det.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Håkan Spång, administrativ chef 2011-03-29
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättad policy för informationssäkerheten i Ale
kommun.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättad policy för informationssäkerheten i Ale
kommun.
___
Expedieras till:
IT-chefen
Nämndsekreterare
Sektorschefer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 73

KS0060/11

Införande av avgift för borgerlig vigsel
Borgerlig vigsel är en ceremoni utan religiösa inslag. Länsstyrelsen utser borgerliga
vigselförrättare efter förslag från kommunen, idag har Ale kommun fem vigselförrättare.
Det är kommunen som administrerar den borgerliga vigseln och idag tar man inte ut någon
kostnad för genomförandet.
Omfattningen av antal vigslar har de senaste åren varit mellan 40 till 50 st per år. För det
administrativa arbetet svarar sektor kommunstyrelsen.
Utvecklingen i ett flertal kommuner i Göteborgsregionen är att ta ut en administrativ avgift.
Avgiften ska täcka kommunens omkostnader för att administrera före och efter
vigselceremonin, här förslås att Ale kommun inför en avgift på 500 kr.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, administrativ chef, 2011-04-13
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner att Ale kommun inför en administrativ avgift på
500 kr för en borgerlig vigsel.
2. Kommunfullmäktige beslutar att avgiften ska träda i kraft from 2011-07-01.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner att Ale kommun inför en administrativ avgift på
500 kr för en borgerlig vigsel.
2. Kommunfullmäktige beslutar att avgiften ska träda i kraft from 2011-07-01.
Ajournering
Kommunfullmäktige ajournerar sammanträdet mellan 18:25-18:35.
___
Expedieras till:
Informationschef
Administrativ chef

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum: 2011-05-30

KF § 74

KS0041/11

Principer för investering av konstgräsplaner i Ale kommun, samt överflyttning av
investeringsmedel
Ale kommun har i Verksamhetsplan 2011 med investeringsplan 2011-2015 avsatt 6
miljoner kronor för anläggande av konstgräsplaner i kommunen. Kultur- och
Fritidsnämnden har, 2011-05-11 § 59, antagit principer för hur investeringsmedlen skall
användas och begär att kommunstyrelsen skall anta föreslagna principer samt godkänna att
avsatta investeringsmedel får ianspråktas.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, administrativ chef, 2011-05-16
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige överflyttar 6 miljoner kronor i investeringsbudgeten som är
avsatta för konstgräsplaner från Samhällsbyggnadsnämnden till Kultur och
Fritidsnämnden.
Inlägg
Tyrone Hansson (S), Isabell Korn (M), Dennis Ljunggren (S), Paula Örn (S), Mikael
Berglund (M) och Jarl Karlsson (S).
Jarl Karlsson (S) meddelar att han inte deltar i beslutet.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige överflyttar 6 miljoner kronor i investeringsbudgeten som är
avsatta för konstgräsplaner från Samhällsbyggnadsnämnden till Kultur och
Fritidsnämnden.
____
Expedieras till:
Samtliga fotbollsföreningar i Ale kommun
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen
Fastighetschef
Budgetchef

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum: 2011-05-30

KF § 75

KS0003/11

Ordning för ersättares inkallande till tjänstgöring i kommunstyrelsen för
mandatperioden 2011-2014
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-04-18 valdes Boel Holgersson (C) in som
ersättare i kommunstyrelsen. Enligt tidigare beslut om inkallelseordning för ersättare i
kommunstyrelsen kallas aldrig centerns ersättare in att tjänstgöra, varför det behöver fattas
ett nytt beslut om inkallelseordning.
Ersättarna i Kommunstyrelsen skall inkallas partivis enligt den i protokollet över förrättat
val angivna ordningen.
Vid förfall för en ledamot från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna,
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Aledemokraterna inkallas i första hand
ersättare partivis enligt den i protokollet angivna ordningen.
I andra hand inkallas ersättare enligt nedan angiven ordning.
Moderaterna
Aledemokraterna
Folkpartiet
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet

Ersättare 1
M
AD
FP
C
KD
S
V
V

Ersättare 2
AD
FP
C
KD
M
V
S
S

Ersättare 3
FP
C
KD
M
AD

Ersättare 4
C
KD
M
AD
FP

Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det framlagda förslaget.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det framlagda förslaget.
___
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunsekreterare

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum: 2011-05-30

KF § 76
Rapportering enligt socialtjänstlagen, SoL, samt enligt lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade, LSS, om ej verkställda gynnande beslut
Enligt, 4 kap 1 §, socialtjänstlagen (SoL), och 28 f-g §, lag om stöd och service till vissa
personer (LSS), finns en skyldighet att till Länsstyrelsen, kommunfullmäktige och
revisorerna rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum.
Rapporteringstillfälle: 15 april 2011
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.
___
Expedieras till:
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

14(23)

Sammanträdesdatum: 2011-05-30

KF § 77

KS0110/11

Rapporter från Ortsutvecklingsmöten - våren 2011
Ortsutvecklingsmöten är ett av Ale kommuns olika sätt att föra dialog med sina
medborgare. På ortsutvecklingsmötena behandlas frågor som är viktiga för orterna och
information förmedlas till och från boende i aktuella ämnen. Mötena innebär en möjlighet
för kommunens medborgare att framföra lokala idéer och utvecklingsförslag direkt till
kommunala beslutsfattare.
Under april månad 2011 genomfördes ortsutvecklingsmöten i tio orter i Ale kommun;
Alafors, Alvhem, Bohus, Hålanda, Nol, Nödinge, Skepplanda, Starrkärr/Kilanda, Surte och
Älvängen. Antalet personer som besöker mötena utvecklas i en positiv riktning och ligger,
sedan ett par år tillbaka, varaktigt på drygt 900 personer varje år.
Värt att notera är att 2010 blev ett rekordår för kommunens ortstutvecklingsmöten. Drygt
1000 personer deltog på mötena runt om i kommunen. Denna goda uppåtgående trend
verkar fortsätta under 2011. Vårens ortsutvecklingsmöten har samlat ungefär 640 personer.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, adminsitrativ chef, 2011-04-23
Handläggare: Stefan Lydén, utredare/utvecklingssekreterare
Inlägg
Sune Rydén (KD)
BESLUT
1. Kommunfullmäktige uppdrar till varje nämnd att, utifrån minnesanteckningarna,
besvara sina frågor och överlämna dem till berört ortsutvecklingsmötes presidium
senast den 1 september 2011.
___
Expedieras till:
Samtliga nämnder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

15(23)

Sammanträdesdatum: 2011-05-30

KF § 78
Delgivningar
Kommunfullmäktige delges följande dokument:


Protokoll från Länsstyrelsen i Västra Götalands län, daterat 2011-04-11, avseende
avgången ersättare i Kommunfullmäktige.

BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar delgivningen.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

16(23)

Sammanträdesdatum: 2011-05-30

KF § 79

KS0127/09

Svar på motion från Johnny Sundling (V) och Peter Rosengren (MP) om att göra Ale
kommun till en Fairtrade City
Johnny Sundling (V) och Peter Rosengren (MP) har väckt en motion om att Ale kommun
skall ta de första stegen mot en mer solidarisk konsumtion och bli en Fairtrade City.
Fairtrade City är en diplomering som funnits sedan år 2001 i Storbritannien. Konceptet
finns nu i tretton länder, bl.a. USA, Canada, Australien och i Europa. Fairtrade City är en
diplomering till kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion. Detta innebär att
kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt informationsarbete
samt har ett utbud av etiskt märkta produkter i butiker och på arbetsplatser.
Johnny Sundling (V) och Peter Rosengren (MP) vill att kommunen skall erbjuda
Rättvisemärkta produkter eller motsvarande inom kommunens avtal för så många
livsmedelsprodukter som möjligt, såsom frukter, kaffe, te och socker.
Vidare yrkar de att kommunfullmäktige beslutar att se över hur kommunen kan ta
ytterligare steg för att agera som en etisk konsument i alla sina inköp
Under förutsättning att kommunfullmäktige antar den av tekniska nämnden föreslagna
upphandlingspolicyn kommer Ale kommun att sträva efter ett mer etiskt
konsumtionsmönster. Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att införandet av
dessa riktlinjer först måste tillämpas och utvärderas innan en certifiering såsom Fairtrade
City kan bli aktuell.
Kommunstyrelsens förvaltning delar även tekniska nämndens analys av de ekonomiska
konsekvenserna av en eventuell certifiering och menar att motionen skall avslås på grund
av de ökade kostnader ett arbete för att göra kommunen till en Fairtrade City skulle föra
med sig.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Håkan Spång, administrativ chef, 2011-04-19
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Inlägg
Peter Rosengren (MP), Mikael Berglund (M), Paula Örn (S), Mikael Berglund (M), RoseMarie Fihn (FP) och Johnny Sundling (V).
Yrkanden
Peter Rosengen (MP) yrkar att ärendet återremitteras till Kommunstyrelsen igen med
motiveringen att beslutsunderlaget ska fånga in de erfarenheter som Göteborg Stad har haft
sedan de blev en Fairtrade City.
Paula Örn (S) och Johnny Sundling (V) yrkar bifall till Peter Rosengrens yrkande om
återremiss.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

17(23)

Sammanträdesdatum: 2011-05-30

KF § 79 (forts.)

KS0127/09

Mikael Berglund (M) och Rose-Marie Fihn (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
beslutsförslag.
Propositionsordning
Efter det att Kommunfullmäktiges överläggning avslutats frågar ordföranden om
ärendet ska återremitteras eller avgöras idag. Ordföranden finner att ärendet skall
avgöras idag.
Omröstning begärs och verkställs.
Ordföranden redovisar därefter en omröstningsordning som Kommunfullmäktige
godkänner. Den som bifaller Kommunstyrelsens beslutsförslag röstar ja och den
som bifaller yrkandet om återremiss från Peter Rosengren (MP) med flera röstar nej.
Under omröstningen avges 27 ja-röster och 22 nej-röster. Hur var och en röstar
framgår av omröstningsbilaga 1 till detta protokoll.
Ordföranden konstaterar att Kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet till
Kommunstyrelsen enligt reglerna för minoritetsåteremiss och att motiveringen till detta är
att fånga in de erfarenheter som Göteborg Stad har haft av att bli en Fairtrade City.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till Kommunstyrelsen med motiveringen att
beslutsunderlaget ska fånga in de erfarenheter som Göteborg Stad har haft sedan de blev
en Fairtrade City.
___
Expedieras till:
Kommunsekreteraren
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

18(23)

Sammanträdesdatum: 2011-05-30
KF § 79 (forts.)

KS0127/09

OMRÖSTNINGSLISTA FÖR § 79
Ja
Peter Kornesjö (M)
Mikael Berglund (M)
Isabell Korn (M)
Elisabeth Mörner (M)
Kajsa Nilsson (M)
Jan Skog (M)
Inge Nilsson (M)
Ida Löfgren (M)
Fredrik Johansson (M)
Daniel Mörner (M)
Åke Johansson (M)
Boel Holgersson (C)
Anitha Kristiansson (C)
Rose-Marie Fihn (FP)
Lars-Erik Carlbom (FP)
Sune Rydén (KD)
Chatarina Engström (KD)
Jarl Karlsson (S)
Eva Eriksson (S)
Rolf Gustavsson (S)
Paula Örn (S)
Jean Altun (S)
Mariam Hagberg (S)
Dennis Ljunggren (S)
Inga-Lill Andersson (S)
Hasse Andersson (S)
Monica Samuelsson (S)
Kerstin Ståhl (S)
Natalya Raad (S)
Toni Andersson (S)
Stina-Kajsa Melin (S)
Tyrone Hansson (S)
Elisabeth Bredesen (S)
Peter Ohlsson (S)
Göran Karlsson (V)
Johnny Sundling (V)
Ingmarie Torstensson (V)
Peter Rosengren (MP)
Minna Ljungberg (MP)
Jan A Pressfeldt (AD)
Börje Olsson (AD)
Ulf-Göran Solving (AD)
Heléne Ahlberg (AD)
Irma Solving (AD)
Sven Rydén (AD)
Rune Karlsson (SD)
Robert Fjellheim (SD)
Lennie Kjellman (SD)
Klas Nordh (FP)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Summa:

27

___
Justerandes sign

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Utdragsbestyrkande

22

Avstår

PROTOKOLL

19(23)

Sammanträdesdatum: 2011-05-30

KF § 80

KS0126/09

Svar på motion från Johnny Sundling (V) och Peter Rosengren (MP) om offentlig
upphandling för hållbar utveckling och socialt ansvar
Johnny Sundling (V) och Peter Rosengren (MP) har väckt en motion om att Ale kommun i
sina offentliga upphandlingar inte ska bryta mot de mänskliga rättigheterna och ILO:s
kärnkonventioner och att det av kommunens upphandlingspolicy ska formuleras
övergripande mål om att alla leverantörer ska respektera ILO:s kärnkonventioner genom
hela produktionskedjan. Som ett första steg mot att genomföra den nya policyn bör
kommunen påbörja en dialog kring mänskliga och fackliga rättigheter med kommunens
leverantörer av livsmedel och arbetskläder.
Kommunfullmäktige har den 23 april 2007 beslutat att bifalla en motion om social hänsyn
vid upphandling (KS 0115/06). Genom detta beslut har Upphandlingsenheten fått i
uppdrag att utarbeta riktlinjer för socialt hänsynstagande vid upphandlingar. Mot denna
bakgrund föreslog Tekniska förvaltningen att tekniska nämndens skulle avslå den nu
aktuella motionen då man ansåg den besvarad genom kommunfullmäktiges beslut år 2007
och att sådana riktlinjer ska införas i kommunens gällande Inköpspolicy och Riktlinjer för
inköp.
Tekniska nämnden har förordat kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Tf förvaltningschef Ann-Britt Svedberg har gjort en protokollsanteckning till tekniska
nämndens beslut med följande lydelse ”Då tekniska nämnden inte beslutat i enlighet med
förvaltningens förslag till beslut utan föregående ekonomisk analys av beslutets
konsekvenser, föreligger en risk för ett underskott i förvaltningens budget 2010.
Undertecknad ställer sig därför inte bakom nämndens beslut.”
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Håkan Spång, administrativ chef 2010-04-19
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad genom att den nya
upphandlingspolicyn ställer krav på sociala hänsyn och etiska krav på att respektera
grundläggande mänskliga rättigheter i enlighet med ILO:s åtta kärnkonventioner.
Inlägg
Peter Rosengren (MP) och Johnny Sundling (V).
Yrkanden
Johnny Sundling (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad genom att den nya
upphandlingspolicyn ställer krav på sociala hänsyn och etiska krav på att respektera
grundläggande mänskliga rättigheter i enlighet med ILO:s åtta kärnkonventioner.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2011-05-30

KF § 80 (forts.)

KS0126/09

___
Expedieras till:
Respektive motionär
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20(23)

PROTOKOLL

21(23)

Sammanträdesdatum: 2011-05-30
KF § 81

KS0072/10

Motion från Sune Rydén (KD) om översyn av busshållplatser och
trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Alingsås- och Starrkärrsvägen
Sune Rydén (KD) har i en motion daterad 2010-03-10 föreslagit att kommunen gör en
grundlig utredning ur ett barn- och trafiksäkerhetsperspektiv om var busshållplatser bör
finnas och hur dessa ska utformas på Alingsås- och Starrkärrsvägen.
En kontakt med Trafikverket föreslås för att framföra behovet och diskutera finansiering
av de nödvändiga hållplatserna.
Ett samarbete påbörjades mellan berörda aktörer under hösten 2009. Representanter från
Trafikverket, Västtrafik, Nobina, Barn- och ungdomsförvaltningen, Miljö- och
byggförvaltning och kommunstyrelsen bildade en arbetsgrupp för att diskutera hantering av
busshållplatser, skolvägar och säkerhet. I oktober och november 2009 gjorde gruppen en
inventering med buss utmed landsbygdsvägarna för att se över säkerheten vid skolvägar
och busshållplatser.
Inga akuta säkerhetsrisker identifierades men ett arbete bör påbörjas där varje sträcka
noggrant ses över och att hållplatslägen sätts ut där inga finns.
En prioriteringslista arbetades fram som är gjord utifrån vägsträcka. Som grund för
prioritering är uppgifter om trafikmängd och hastighet på vägarna, vägens standard samt
bedömning från inventeringen.
Just nu pågår ett arbete med Kvarnabovägen mellan Skepplanda och Granvattnet som fått
omprioriteras. Under sommaren är trafiken anropsstyrd på sträckan och det finns endast
två hållplatslägen utsatta. Anropsstyrd trafik måste ha utsatta lägen för att hämta och lämna
resenärer.
Arbetet med översynen av landbygdsvägarna pågår men är ej högprioriterat då inga akuta
trafiksäkerhetsrisker har observerats.
Beslutsunderlag.
Tjänsteutlåtande från Lennart Nilsson, samhällsplaneringschef, 2011-04-15
Handläggare: Annika Friberg, miljöplanerare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
Inlägg
Sune Rydén (KD)
BESLUT
1. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
___
Expederias till:
Motionären
Miljöplanerare
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

22(23)

Sammanträdesdatum: 2011-05-30

KF § 82

KS0119/11

Medborgarförslag från Per Carlsson och Gunilla Wallengren om utveckling av
Jennylunds idrottsområde
Per Carlsson och Gunilla Wallengren överlämnar rubricerat medborgarförslag, daterat
2011-05-16.
Förslagsställarna vill att Kommunfullmäktige beslutar att Ale kommun ska utveckla
Jennylunds idrottsområde.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för vidare
beredning.
___
Expedieras till:
Kommunsekreteraren
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

23(23)

Sammanträdesdatum: 2011-05-30

KF § 82
Motion från Rune Karlsson (SD) angående överenskommelse om mottagande av
flyktingar och andra skyddsbehövande
Rune Karlsson (SD) har inkommit med en motion, daterad 2011-05-30, angående
överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande.
BESLUT
1. Motionen skickas till Kommunstyrelsen för vidare beredning.
___
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunsekreteraren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

