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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-08-31

Plats och tid

Medborgarhuset i Alafors18.00

kl. 18.00- 18.35

Närvarande ledamöter

Inga-Lill Andersson (S),
ordförande
Paula Örn (S)
Björn Norberg (S)
Kristina Raad (S)
Klas Karlsson (S)
Catharina Eliasson (S)
Dennis Ljunggren (S)
Christina Oskarsson (S)
Anders Rollings (S)
Toni Andersson (S)
Ingrid Inhammar (S)
Jean Altun (S)
Monica Samuelsson (S)
Rolf Gustafsson (S)
Jarl Karlsson (S)
Jenny Sandqvist (MP)
Carlos Trischler (MP)
Sonny Landerberg (MP)
Johnny Sundling (V)

Mikael Berglund (M)
Isabell Korn (M)
Carina Zito Averstedt (M)
Maj Holmström (M)
Ida Löfgren (M)
Kajsa Nilson (M)
Dan Björk (M)
Erik Karlsson (M)
Rose-Marie Fihn (FP)
Klas Nordh (FP)
Elena Fridfelt (C)
Jonatan Sundeen (KD)
Tyrone Hansson (FIA)
Lena Wingbro (FIA)
Ingela Nordhall (AD)
Ulf-Göran Solving (AD)
Robert Jansson (SD)
Rune Karlsson (SD)
Lennie Kjellman (SD)
Hanna Tjusling (SD)

Tjänstgörande ersättare

Peter Ohlsson (S)
Jessica Norberg (S)
Lisa Gustafsson (V)
Christer Pålsson (V)
Daniel Mörner (M)

Lennarth Nilsson (M)
Boel Holgersson (C)
Ingrid Hellberg (KD)
Helene Ahlberg (AD)
Kennet Sandow (SD)

Ersättare och övriga
deltagare

Mahlin Engstrand (S)
Josefin Oskarsson (S)
Stefan Hagman (S)
Cecilia Nordberg (S)
Åke Johansson (M)
Susanna Mouvitz (M)

Lennarth Dahl (C)
Lars-Erik Carlbom (FP)
Joanna Wolodarska Nordh (FP)
Tony Karlsson (KD)
Rolf Engström (FIA)
Helena Solving (AD)
Leif Andersson (C) § 111

Utses att justera

Björn Järbur, kommunchef
Cecilia Stedt, sekreterare
Carina Zito Averstedt och Monica Samuelsson

Justeringens plats och tid Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7, Nödinge 2015-09-04
Paragrafer

110 - 123

Underskrifter
Cecilia Stedt, Sekreterare

Inga-Lill Andersson, Ordförande

Carina Zito Averstedt, Justerare Monica Samuelsson, Justerare
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-08-31

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-08-31

Datum för anslags uppsättande

2015-09-07

Datum för anslags nedtagande

2015-09-29

Förvaringsplats för protokollet

Nödinge kommunhus

Underskrift
Cecilia Stedt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-08-31

Innehåll
KF § 110

Allmänhetens frågestund

4

KF § 111

Information från kommunrevisionen

5

KF § 112

Ändring av kommunfullmäktiges dagordning

6

KF § 113

Avsägelse från förtroendeuppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige från Joanna Wolodarska Nord (FP)

7

KF § 114

Val av ny ersättare i valnämnden med anledning av Kerstin
Grunds (S) bortgång

8

KF § 115

Avsägelse från förtroendeuppdrag som ledamot i
kommunstyrelsen från Johnny Sundling (V)

9

KF § 116

Avsägelse från förtroendeuppdrag ledamot i
kommunfullmäktige från Ann-Jeanette Ferm (V)

10

KF § 117

Avsägelse från samtliga förtroendeuppdrag från Alfrida
Johansson (MP)

11 - 12

KF § 118

Revidering av kommunfullmäktiges protokoll 2015-06 15 §
103 avseende budget och verksamhetsplan 2016

13 - 14

KF § 119

Förfrågan från Kommuninvest om särskild medlemsinsats år
2015

15 - 16

KF § 120

Förvärv av fastigheterna Nödinge 1:22 och 1:226 via köp av
bolag

17 - 18

KF § 121

Svar på motion från Sverigedemokraterna om att införa
saltfria gator och vägar

19 - 20

KF § 122

Delgivningar

21

KF § 123

Motion från sverigedemokraterna om medicinsk
åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn

22

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-08-31

KS.2015.16

KF § 110

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.
I samband med dagens möte fanns inga frågor att diskutera.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-08-31

KS.2015.17

KF § 111

Information från kommunrevisionen
I samband med dagens möte närvarar kommunrevisionens ordförande Leif Andersson (C)
och rapporterar om revisionens granskningar av kommunal verksamhet i Ale.
Beslutsgång

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-08-31

KS.2015.258

KF § 112

Ändring av kommunfullmäktiges dagordning
Med anledning av att flera valärenden har inkommit sedan kommunfullmäktiges kallelse
skickades ut föreslår att ordförande att dessa hanteras efter de valärenden som redan finns
upptagna på dagordningen i följande ordning:
·

Avsägelse från förtroendeuppdrag som ledamot i kommunstyrelsen från Johnny
Sundling (V).

·

Avsägelse från förtroendeuppdrag som ledamot i kommunfullmäktige från AnnJeanette Ferm (V).

·

Avsägelse från samtliga förtroendeuppdrag från Alfrida Johansson (MP).

Beslutsgång

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att revidera sin dagordning enligt ovanstående ordning.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-08-31

KS.2015.3

KF § 113

Avsägelse från förtroendeuppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige från Joanna Wolodarska Nord
(FP)
Joanna Wolodarska Nord (FP) har inkommit med en avsägelse från förtroendeuppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige.
Valberedningen föreslår att Joanna Wolodarska Nordh (FP) entledigas från sitt
förtroendeuppdrag samt att länsstyrelsen tillskrivs om en ny sammanräkning med syftet att
finna en ny ledamot till kommunfullmäktige efter Joanna Wolodarska Nordh (FP).
Beslutsunderlag

·

Inkommen avsägelse 2015-07-10.

Beslutsgång

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Joanna Wolodarska Nord (FP) från
förtroendemannauppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar att tillskriva länsstyrelsen om en ny sammanräkning med syftet
att finna en ny ledamot till kommunfullmäktige efter Joanna Wolodarska Nordh (FP).
___
Beslutsexpediering
Joanna Wolodarska Nord
Länsstyrelsen
Personal
Utvecklings- och förvaltningssekr.
Kommunsekreterare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-08-31

KS.2015.3

KF § 114

Val av ny ersättare i valnämnden med anledning av
Kerstin Grunds (S) bortgång
Med anledning av Kerstin Grunds (S) bortgång, lyfts frågan om val av ny ersättare i
valnämnden.
Valberedningen föreslår att ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 26
oktober 2015.
Beslutsgång

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga val av ny ersättare i valnämnden till
kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2015.
___
Beslutsexpediering
Utvecklings- och förvaltningssekr.
Personal
Kommunsekreterare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-08-31

KS.2015.3

KF § 115

Avsägelse från förtroendeuppdrag som ledamot i
kommunstyrelsen från Johnny Sundling (V)
Johnny Sundling (V) har inkommit med en avsägelse från förtroendeuppdraget som ledamot i
kommunstyrelsen.
Valberedningen föreslår att Johnny Sundling (V) entledigas från förtroendeuppdraget som
ledamot i kommunstyrelsen samt att Jennifer Zetterman (V) väljs till ny ledamot i
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag



Inkommen avsägelse 2015-08-26.

Beslutsgång

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Johnny Sundling (V) från förtroendeuppdraget
som ledamot i kommunstyrelsen (V).
Kommunfullmäktige beslutar att välja Jennifer Zetterman (V) till ny ledamot i
kommunstyrelsen.
___
Beslutsexpediering
Johnny Sundling (V)
Jennifer Zetterman (V)
Personal
Kommunsekreterare
Kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-08-31

KS.2015.3

KF § 116

Avsägelse från förtroendeuppdrag ledamot i
kommunfullmäktige från Ann-Jeanette Ferm (V)
Ann-Jeanette Ferm (V) har inkommit med en avsägelse från sitt förtroendeuppdrag som
ledamot i kommunfullmäktige.
Valberedningen föreslår att Ann-Jeanette Ferm (V) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige samt att länsstyrelsen tillskrivs om en ny sammanräkning med syftet att
finna en ny ledamot till kommunfullmäktige efter Ann-Jeanette Ferm (V).
Beslutsunderlag



Inkommen avsägelse 2015-08-27.

Beslutsgång

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Ann-Jeanette Ferm (V) från förtroendeuppdraget
som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar att tillskriva länsstyrelsen om en ny sammanräkning med syftet
att finna en ny ledamot till kommunfullmäktige efter Ann-Jeanette Ferm (V).
___
Beslutsexpediering
Ann-Jeanette Ferm
Personal
Länsstyrelsen
Kommunsekreterare
Utvecklings- och förvaltningssekr.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-08-31

KS.2015.3

KF § 117

Avsägelse från samtliga förtroendeuppdrag från
Alfrida Johansson (MP)
Alfrida Johansson (MP) har inkommit med en avsägelse från förtroendeuppdragen som
ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i kultur- och fritidsnämnden, ersättare i direktionen
för Bohus Räddningstjänstförbund, kontaktpolitiker för ungdomsfullmäktige och ersättare i
valberedningen.
Valberedningen föreslår att Alfrida Johansson (MP) entledigas från samtliga
förtroendeuppdrag. Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta om att länsstyrelsen ska
tillskrivas med syftet att finna en ny ledamot till kommunfullmäktige efter Alfrida Johansson
(MP). Avslutningsvis föreslår valberedningen att övriga val bordläggs till nästkommande
möte.
Beslutsunderlag



Inkommen avsägelse 2015-08-21.

Beslutsgång

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Alfrida Johansson (MP) från samtliga
förtroendeuppdrag.
Kommunfullmäktige beslutar att länsstyrelsen ska tillskrivas med syftet att finna en ny
ledamot till kommunfullmäktige efter Alfrida Johansson (MP).
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga val av ledamot till kultur- och fritidsnämnden, val
av ersättare i direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund, val av kontaktpolitiker för
ungdomsfullmäktige och val av ersättare i valberedningen till kommunfullmäktiges
nästkommande möte.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-08-31

Beslutsexpediering
Alfrida Johansson
Personal
Länsstyrelsen
Kommunsekreterare
Utvecklings- och förvaltningssekr.
Kultur- och fritidsnämnden
Bohus Räddningstjänstförbund

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-08-31

KS.2015.88

KF § 118

Revidering av kommunfullmäktiges protokoll 201506 15 § 103 avseende budget och verksamhetsplan
2016
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15 § 103 att fastställa budget och verksamhetsplan
2016. Beslutet i det justerade protokollet blev inte enligt det yrkande som Paula Örn (S)
framlade på mötet.
Under rubrik 5.1.1 yrkade Paula Örn (S) att i förhållande till målsättningen andel elever som
nått målen i alla ämnen ska öka stryka ”Målet för 2018 är 77% . För 2016 är målet 71%.” Vid
justeringstillfället stod istället att samtliga prioriterade mått för stycke 5.1 ska styrkas. Detta är
inte i enlighet med det yrkande som fullmäktige tog ställning till på junisammanträdet.
Under rubrik 5 i Budget och verksamhetsplan för 2016 ska därför följande text stå.
5.1.1 Prioriterade mått




Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesförberedande program ska öka. Målet för 2018
är 95 %. För 2016 är målet 87 %.
Andel elever som nått målen i alla ämnen ska öka.
Andelen elever i årskurs 8 som känner önskan att lära sig mer ska öka. Målet för 2018 är
55 %. För 2016 är målet 44 %.

Beslutsunderlag





Revidering av kommunfullmäktiges beslut 2015-06-15 § 103 avseende budget och
verksamhetsplan 2016
Protokoll 2015-06-15 - KF § 103
Kommunstyrelsens beslut 2015-08-18 § 151

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tillföra följande text till
rubriken 5.1 Lust att lära i Verksamhetsplan med budget 2016-2019:


Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesförberedande program ska öka. Målet för 2018
är 95 %. För 2016 är målet 87 %.



Andel elever som nått målen i alla ämnen ska öka.



Andelen elever i årskurs 8 som känner önskan att lära sig mer ska öka. Målet för 2018 är
55 %. För 2016 är målet 44 %.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-08-31

Beslutsgång

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tillföra följande text till rubriken 5.1 Lust att lära i
Verksamhetsplan med budget 2016-2019:


Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesförberedande program ska öka. Målet för 2018
är 95 %. För 2016 är målet 87 %.



Andel elever som nått målen i alla ämnen ska öka.



Andelen elever i årskurs 8 som känner önskan att lära sig mer ska öka. Målet för 2018 är
55 %. För 2016 är målet 44 %.

___
Beslutsexpediering
Budgetchef
Utvecklingsledare kvalitet
Sektor utbildning,kultur och fritid

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

15(22)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-08-31

KS.2015.203

KF § 119

Förfrågan från Kommuninvest om särskild
medlemsinsats år 2015
Kommuninvest har ställt en förfrågan till Ale kommun huruvida intresse finns att utnyttja
den nya möjligheten att erlägga en särskild medlemsinsats. Föreningsstämman fastställde
2015-04-16 nya stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening där det bland annat
tillkommit möjlighet för medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera
insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av
medlemskapet. I de nya stadgarna införs en högsta insatsnivå uttryckt i kronor per invånare
samt två delnivåer som motsvarar halva respektive tre fjärdedelar av den högsta insatsnivån.
När en enskild medlems insatsnivå växer och passerar dessa nivåer, är medlemmen inte längre
skyldig att erlägga delar eller hela den årliga insats som annars skulle betalas. Förekommande
återbäring och ränta på insatskapitalet får - i takt med att kommunen uppnår de högre
insatsnivåerna - till större och större del behållas av medlemmen. Den årliga insats som är
knuten till storleken på återbäringen och insatsränta blir lägre och lägre, för att till sist
bortfalla. Ale kommuns uppgifter om insatskapital framgår i bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. För
närvarande uppskattas Ale kommuns insatskapital till 415,36 kr per invånare vilket klart
överstiger miniminivån på 200 kr per invånare. Den beslutade högstanivån är 900 kr per
invånare och innebär att Ale kommun ska betala in ytterligare 13 775 tkr. För att uppnå de två
mellanliggande nivåerna , 50% respektive 75% av högsta nivån krävs inbetalningar på 985 tkr
alternativt 7 380 tkr.
Medlemmarnas önskemål ska ha kommit föreningen tillhanda senast 2015-10-30 för att extra
inbetalning ska kunna ske i år. Samtliga inbetalningar måste ha skett före 2015 års utgång för
att få beaktas när 2016 års ordinarie föreningsstämma beslutar om medlemmen måste betala
in en ny årlig insats baserad på insatsräntan/återbäringen eller inte. Föreningen kan inte i
förväg utlova vad räntenivån på insatskapital kommer att bli under kommande år. Nivån
bestäms i efterhand på föreningsstämman. Föreningen eftersträvar dock att kompensera
medlemmarna med en rimlig ränta på det kapital som belöper på var och en av dem.
Anmälan är bindande och sker på ett särskilt formulär, enligt bilaga 2 i tjänsteutlåtandet.
Beslutsunderlag

·
·
·

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2015-06-09
Förfrågan från Kommuninvest
Kommunstyrelsens beslut 2015-08-18 § 149

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Ale kommun till
Kommuninvest ska erlägga en särskild insats till högsta nivån motsvarande 900 kronor per
invånare, vilket beräknas till ett insatsbelopp på 13 774 972 kr.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-08-31

Beslutsgång

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Ale kommun till Kommuninvest ska erlägga en särskild
insats till högsta nivån motsvarande 900 kronor per invånare, vilket beräknas till ett
insatsbelopp på 13 774 972 kr.
___
Beslutsexpediering
Kommunledningssekreterare
För vidare hantering
Ekonomichefen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-08-31

KS.2015.194

KF § 120

Förvärv av fastigheterna Nödinge 1:22 och 1:226
via köp av bolag
Förslag till aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av bolaget En väg efter rätt Tanke AB
innehållande fastigheterna Nödinge 1:22 och 1:226 har upprättats. Priset för aktierna är ca 8
miljoner kronor och då ingår de två fastigheterna som tillsammans värderats till ca 9,0-9,5 milj
kronor. Det slutliga priset kan inte fastställas innan tillträdesbokslut upprättats i samband med
tillträdet den 1 oktober 2015. Med förvärvet följer en latent reavinstskatt om ca 1,675 milj
kronor som kommunen får erlägga när fastigheterna tas ur bolaget. Sektorn föreslår att
bolaget avvecklas efter köpet efter det att fastigheterna överlåtits från bolaget till kommunen.
Fastigheterna har ett strategiskt läge i norra delen av Ale torg och kommer så småningom att
behöva tas i anspråk för utveckling av Nödinge centrum. Fram till dess föreslås fastigheterna
drivas vidare med nuvarande hyresgäster och arrendator kvar.
Beslutsunderlag

·
·
·
·

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2015-06-04 .
Aktieöverlåtelseavtal
Karta utvisande fastigheterna
Kommunstyrelsens beslut 2015-08-18 § 148

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna aktieöverlåtelseavtal
mellan Ale kommun och ägaren av En väg efter rätt Tanke AB (innehållande fastigheterna
Nödinge 1:22 och 1:226) vari aktierna överlåts för ca 8 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsens
ordförande och kommunchefen att underteckna avtalet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att finansiera köpet med medel som i budget
är avsatta för inköp av mark till markreserven.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utse kommunchef Björn Järbur till
ordinarie ledamot och mark- och exploateringschef Lars Lindström till suppleant i En väg
efter rätt tanke AB.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra till styrelsen i bolaget att
tillsammans med sektorn avveckla bolaget.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

18(22)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-08-31

Beslutsgång

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna aktieöverlåtelseavtal mellan Ale kommun och
ägaren av En väg efter rätt Tanke AB (innehållande fastigheterna Nödinge 1:22 och 1:226)
vari aktierna överlåts för ca 8 miljoner kronor.
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsens ordförande och
kommunchefen att underteckna avtalet.
Kommunfullmäktige att finansiera köpet med medel som i budget är avsatta för inköp av
mark till markreserven.
Kommunfullmäktige att utse kommunchef Björn Järbur till ordinarie ledamot och mark- och
exploateringschef Lars Lindström till suppleant i En väg efter rätt tanke AB.
Kommunfullmäktige att uppdra till styrelsen i bolaget att tillsammans med sektorn avveckla
bolaget.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunchef
Mark- och exploateringschef
För kännedom
Ägaren av En väg efter rätt Tanke AB
Ekonomichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-08-31

KS.2015.159

KF § 121

Svar på motion från Sverigedemokraterna om att
införa saltfria gator och vägar
Enheten för infrastruktur håller med motionärerna om vikten av att minimera den
klimatpåverkan som verksamheten utgör. Därför har frågan om saltfria vägar utretts.
Motionen nämner flera argument för att saltfria vägar minimerar klimatpåverkan då vägsaltet
påverkar livslängden på bilar och väganläggningar men inte minst naturen i närområdet. I Ale
kommun används därför bara vägsalt på vägar med särskilda behov av ökad trafiksäkerhet och
framkomlighet.
Vägsalt används idag främst på vägar med branta lutningar. Branta vägar är svåra att hålla
halkfria genom grusning eftersom gruset hamnar i spår och förflyttas nedåt i backen allt
eftersom vägen trafikeras. De branta vägarna behöver därför grusas med mycket kortare
intervall än övriga vägar. De kommuner och områden som har infört saltfria vägar är ofta
kommuner med liten topografisk variation vilket underlättar halkbekämpning med sand eller
grus. Att införa saltfria gator och vägar i Ale kommun skulle medföra en helt annan
beredskap för halkbekämpning av backiga vägar för att bibehålla dagens trafiksäkerhet och
framkomlighet för kommunens invånare. Utöver vägar med branta lutningar används även
vägsalt kring kommunens skolor då trafiksäkerheten i dessa områden prioriteras extra högt.
Vissa kommunala industrigator saltas också eftersom tunga fordon har ofta större bekymmer
vid halka.
I Ale kommun är det infrastrukturenheten som ansvarar för snöröjning och halkbekämpning.
Eftersom vägsaltet har negativ påverkan på anläggningar och natur arbetar
infrastrukturenheten redan idag med att minimera användandet av vägsalt i kommunen. Ett
kartmaterial har tidigare upprättats för att ha en översikt på vilka områden som saltas i
kommunen. Detta kartmaterial uppdateras kontinuerligt för att säkerställa att vägar inte saltas
i onödan.
Med ovanstående argument anser inte enheten för infrastruktur att det finns skäl att införa
helt saltfria vägar i Ale kommun.
Beslutsunderlag

·
·
·

Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad 2015-06-04
Motion om att Ale kommun utreder möjligheten att införa saltfria gator och vägar,
2015-04-27
Kommunstyrelsens beslut 2015-08-18 § 147

Yrkande

Under kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Robert Jansson (SD) bifall till motionen.
Rolf Gustafsson (S), Mikael Berglund (M) och Paula Örn (S) yrkar att motionen ska anses
besvarad.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

20(22)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-08-31

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag, Robert Janssons (SD)
yrkande och Rolf Gustafsson (S) med fleras yrkande. Ordförande finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Rolf Gustafssons (S) yrkande.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad.
Reservation

Robert Jansson (SD), Rune Karlsson (SD), Lennie Kjellman (SD), Hanna Tjusling (SD) och
Kennet Sandow (SD) reserverar sig mot beslutet.
___
Beslutsexpediering
Gatuingenjör
Verksamhetschef teknik
Samhällsbyggnadschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

21(22)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-08-31

KS.2015.51

KF § 122

Delgivningar
·

Granskningsrapport om rutiner för hantering av privata medel.

·

Granskningsrapport om arbetsmarknadsenhet och försörjningsstöd.

·

Granskningsrapport om debiteringsrutiner vid Sörmossens återvinningscentral.

·

Granskning av intern kontroll hos Bohus Räddningstjänstförbund vid hantering och
redovisning av inventarier.

·

Länsstyrelsens beslut gällande ansökan om förordnande som borgerlig vigselförrättare.

·

Länsstyrelsens beslut gällande att utse ny ledamot/ersättare i Ale kommunfullmäktige.

Beslutsgång

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera delgivningarna.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

22(22)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-08-31

KS.2015.256

KF § 123

Motion från sverigedemokraterna om medicinsk
åldersbestämning av ensamkommande
flyktingbarn
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om åldersbestämning av
ensamkommande flyktingbarn.
Beslutsunderlag



Inkommen motion 2015-08-31

Beslutsgång

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera motionen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

