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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-01-30

Plats och tid

Medborgarhusets A -sal i
Alafors, kl. 18.00. Ajornering kl.
19:25-19:45 och 21:18-21:23

Ledamöter

Inga-Lill Andersson (S), ordförande
Paula Örn (S)
Peter Ohlsson (S)
Klas Karlsson (S)
Thomas Hermansson (S)
Catharina Eliasson (S)
Dennis Ljunggren (S)
Christina Oskarsson (S)
Toni Andersson (S)
Ingrid Inhammar (S)
Monica Samuelsson (S)
Rolf Gustafsson (S)
Jarl Karlsson (S)
Jenny Sandqvist (MP)
Carlos Trischler (MP)
Christer Pålsson (V)
Tommy Gustafsson (V)
Lisa 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)
Rolf Engström (FIA)
Ingela Nordhall (AD)
Ulf-Göran Solving (AD)
Robert Jansson (SD)
Rune Karlsson (SD)
Lennie Kjellman (SD)
Hanna Tjusling (SD)
Kennet Sandow (SD)

Tjänstgörande ersättare

Stefan Hagman (S)
Elaine Björkman (S)
Seppo Tallheden (S)
Monika Hermansson Westberg (S)
Johan Ström (MP) §§ 1-17, 19-21

Lennarth Nilsson (M)
Åke Johansson (M)
Boel Holgersson (C)
Lennarth Dahl (C)
Ingrid Hellberg (KD)

Närvarande
ersättare

Örjan Claesson (S)
Sven Engdahl (V)

Peter Kornesjö (M) §§ 1-11
Stefan Ekwing (L)

Övriga närvarande

Björn Järbur, kommunchef
Birgitta Augustsson,
utvecklingsledare §2
Mattias Leufkens,
verksamhetsutvecklare § 2

Cecilia Stedt, sekreterare
Julia Widbom, projektkoordinator §2

Underskrifter
Sekreterare
Cecilia Stedt
Ordförande
Inga-Lill Andersson
Justerande
Monica Samuelsson

Jan Skog
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Övriga närvarande

Björn Järbur, kommunchef
Cecilia Stedt, sekreterare

Utses att justera

Monica Samuelsson och Jan Skog

Justeringens plats och tid

Kommunhus Nödinge, Ale Torg 7, [justeringsdag]

Paragrafer

§§ 1 - 21

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-01-30

Datum för anslags uppsättande

2017-02-08

Datum för anslags nedtagande

2017-03-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus Nödinge

Underskrift

Cecilia Stedt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
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Innehåll
KF § 1

Allmänhetens frågestund 2017

5

KF § 2

Att leva i Ale – social kartläggning 2016

6

KF § 3

Avsägelse från Tony Karlsson (KD) från
förtroendeuppdragen som ersättare i AB Alebyggen, Ale
Fjärrvärme AB och Ale Energi AB.

KF § 4

Avsägelse från Carina Fontenay (M) gällande
förtroendeuppdragen som gruppledare för moderaterna,
ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i kommunstyrelsens
arbetsutskott, ledamot i demokratiberedningen, förste vice
ordförande för ortsutvecklingsmöten i Skepplanda, ersättare
i jävsnämnden, ersättare i valberedningen samt uppdragen
som representant i Gryabs, Grefabs och Renova AB:s
ägarråd

KF § 5

Information om val av ny revisor till
Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och
Tjörn

13

KF § 6

Redovisning av kultur- och fritidsnämndens nämndplan
och detaljbudget för år 2017

14

KF § 7

Redovisning av samhällsbyggnadsnämndens nämndplan och
detaljbudget för år 2017

15

KF § 8

Redovisning av omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
nämndplan och detaljbudget för år 2017

16

KF § 9

Redovisning av kommunstyrelsens nämndplan och
detaljbudget för år 2017

17

KF § 10

Bostadsförsörjningsprogram Ale kommun 2017 - 2021

KF § 11

Återrapportering från ortsutvecklingsmöten 2016

28

KF § 12

Information om Alesamhällets utveckling

29

KF § 13

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL under år
2016

30

KF § 14

Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS under år
2016

31

KF § 15

Lokalresursplan 2018-2027

Justerandes sign.
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32 - 33

Utdragsbestyrkande
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KF § 16

Fusion Ale Energi AB och Ale Fjärrvärme AB

34 - 35

KF § 17

Verksamhetsområden för Vatten och Avlopp

36 - 38

KF § 18

Uppsägning av aktieägaravtal avseende Soltak AB och
överlåtelse av kommunens aktier i bolaget

39 - 40

KF § 19

Redovisning av partistödsutbetalning 2016

41 - 42

KF § 20

Svar på motion från Isabell Mörner (M), Sune Rydén (KD),
Rolf Engström (FIA) och Rose-Marie Fihn (L) om
kameraövervakning omkring pendeltågsstationerna

43 - 44

KF § 21

Delgivningar

Justerandes sign.

45

Utdragsbestyrkande
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KF § 1

Dnr KS.2017.26

Allmänhetens frågestund 2017
Ärendet
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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KF § 2

Dnr KS.2017.28

Att leva i Ale – social kartläggning 2016
Ärendet
Utvecklingsledare Birgitta Augustsson, projektkoordinator Julia Widbom och
verksamhetsutvecklare Mattias Leufkens redogör för den sociala kartläggning som
genomförts i Ale kommun under 2016.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på om informationen kan läggas till handlingarna
och finner att kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Kommunfullmäktige beslutar i samband med detta ärende om en ajournering
mellan kl. 19:25-19:45.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KF § 3

Dnr KS.2017.3

Avsägelse från Tony Karlsson (KD) från
förtroendeuppdragen som ersättare i AB Alebyggen,
Ale Fjärrvärme AB och Ale Energi AB.
Ärendet
Tony Karlsson (KD) har inkommit med en avsägelse från förtroendeuppdragen
som ersättare i AB Alebyggen, Ale Fjärrvärme AB och Ale Energi AB.
Valberedningen föreslår att Tony Karlsson (KD) entledigas från
förtroendeuppdragen som ersättare i AB Alebyggen, Ale Fjärrvärme AB och Ale
Energi AB. Vidare föreslår valberedningen att Göran Svensson (KD) väljs till ny
ersättare i styrelsen för AB Alebyggen och Christer Mörlin (KD) till ny ersättare i
styrelsen för Ale Fjärrvärme AB. Avslutningsvis föreslår valberedningen att
kommunfullmäktige inte väljer någon ny ersättare i styrelsen för Ale Energi AB.
Beslutsunderlag
Avsägelse, inkommen 2017-01-11
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på om Tony Karlsson (KD) kan entledigas från
förtroendeuppdragen som ersättare i styrelserna för AB Alebyggen, Ale
Fjärrvärme AB och Ale Energi AB.Ordförande finner att kommunfullmäktige
beslutar att entlediga Tony Karlsson (KD) från förtroendeuppdragen som
ersättare i styrelserna för AB Alebyggen, Ale Fjärrvärme AB och Ale Energi AB.
Ordförande ställer proposition på om Göran Svensson (KD) kan väljas till ny
ersättare i styrelsen för AB Alebyggen och finner att kommunfullmäktige beslutar
detsamma.
Ordförande ställer proposition på om Christer Mörlin (KD) kan väljas till ny
ersättare i styrelsen för Ale Fjärrvärme AB och finner att kommunfullmäktige
beslutar detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Tony Karlsson (KD) från
förtroendeuppdragen som ersättare i styrelserna för AB Alebyggen, Ale
Fjärrvärme AB och Ale Energi AB.
Kommunfullmäktige beslutar att utse Göran Svensson (KD) till ny ersättare i
styrelsen för AB Alebyggen.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige beslutar att utse Christer Mörlin (KD) till ny ersättare i
styrelsen för Ale Fjärrvärme AB.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Personalman
Kommunsekreterare
AB Alebyggen
Ale Fjärrvärme AB
Ale Energi AB

För kännedom
Tony Karlsson
Göran Svensson
Christer Mörlin

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KF § 4

Dnr KS.2017.3

Avsägelse från Carina Fontenay (M) gällande
förtroendeuppdragen som gruppledare för
moderaterna, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i
kommunstyrelsens arbetsutskott, ledamot i
demokratiberedningen, förste vice ordförande för
ortsutvecklingsmöten i Skepplanda, ersättare i
jävsnämnden, ersättare i valberedningen samt
uppdragen som representant i Gryabs, Grefabs och
Renova AB:s ägarråd
Ärendet
Carina Fontenay (M) har inkommit med en avsägelse gällande
förtroendeuppdragen som gruppledare för moderaterna, ledamot i
kommunstyrelsen, ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, ledamot i
demokratiberedningen, förste vice ordförande för ortsutvecklingsmöten i
Skepplanda, ersättare i jävsnämnden, ersättare i valberedningen samt uppdragen
som representant i Gryabs, Grefabs och Renova AB:s ägarråd.
Valberedningen föreslår att Carina Fontenay (M) entledigas från
förtroendeuppdragen som ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i
kommunstyrelsens arbetsutskott, ledamot i demokratiberedningen, förste vice
ordförande för ortsutvecklingsmöten i Skepplanda, ersättare i jävsnämnden,
ersättare i valberedningen samt uppdragen som representant i Gryabs, Grefabs
och Renova AB:s ägarråd.
Valberedningen föreslår att Erik Karlsson (M) väljs till ny ordinarie ledamot i
kommunstyrelsen och att Peter Kornesjö (M) väljs till ny ersättare i
kommunstyrelsen. Valberedningen konstaterar att kommunfullmäktige fattar
beslut om gruppledare för partierna men föreslår att kommunfullmäktige noterar
att Isabell Mörner (M) har utsetts till ny gruppledare för moderaterna. Vidare
föreslår valberedningen att Dan Björk (M) väljs till ny ledamot i
demokratiberedningen samt att Cassandra Furberg (M) väljs till ny förste vice
ordförande för ortsutvecklingsmöten i Skepplanda. Vidare föreslår
valberedningen att Dan Björk (M) utses till ny ersättare i jävsnämnden och i
kommunfullmäktiges valberedning. Avslutningsvis föreslår valberedningen att
valen av ny representant i Gryabs, Grefabs och Renova AB:s ägarråd, bordläggs.
Beslutsunderlag
Avsägelse, inkommen 2017-01-11
Avsägelse, inkommen 2017-01-12
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på om Carina Fontenay (M) kan entledigas från
förtroendeuppdragen som ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i
kommunstyrelsens arbetsutskott, ledamot i demokratiberedningen, förste vice
ordförande för ortsutvecklingsmöten i Skepplanda, ersättare i jävsnämnden,
ersättare i valberedningen samt uppdragen som representant i Gryabs, Grefabs
och Renova AB:s ägarråd. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar
detsamma.
Ordförande ställer proposition på om Erik Karlsson (M) kan väljas till ny ledamot
i kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Ordförande ställer proposition på Erik Karlsson (M) kan entledigas från
förtroendeuppdraget som ersättare i kommunstyrelsen och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Ordförande ställer proposition på om Peter Kornesjö (M) kan väljas till ny
ersättare i kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige beslutar
detsamma.
Ordförande ställer proposition på om kommunfullmäktige kan notera att Isabell
Mörner (M) har valts till ny gruppledare för moderaterna och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Ordförande ställer proposition på om Dan Björk (M) kan väljas till ny ledamot i
demokratiberedningen och finner att kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Ordförande ställer proposition på om Cassandra Furberg (M) kan väljas till ny
förste vice ordförande för ortsutvecklingsmöten i Skepplanda och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Ordförande ställer proposition på om Dan Björk (M) kan väljas till ny ersättare i
jävsnämnden och finner att kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Ordförande ställer proposition på om Dan Björk (M) kan väljas till ny ersättare i
valberedningen och finner att kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Ordförande ställer proposition på om val av representant i Gryabs, Grefabs och
Renova AB:s ägarråd kan bordläggas och finner att kommunfullmäktige beslutar
detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Carina Fontenay (M) från
förtroendeuppdragen som ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i
kommunstyrelsens arbetsutskott, ledamot i demokratiberedningen, förste vice
ordförande för ortsutvecklingsmöten i Skepplanda, ersättare i jävsnämnden,
ersättare i valberedningen samt uppdragen som representant i Gryabs, Grefabs
och Renova AB:s ägarråd.
Kommunfullmäktige beslutar att utse Erik Karlsson (M) till ny ledamot i
kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Erik Karlsson (M) från
förtroendeuppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar att utse Peter Kornesjö (M) till ny ersättare i
kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att notera att moderaterna har valt Isabell Mörner
(M) till ny gruppledare för partiet.
Kommunfullmäktige beslutar att utse Dan Björk (M) till ny ledamot i
demokratiberedningen.
Kommunfullmäktige beslutar att utse Cassandra Furberg (M) till ny förste vice
ordförande för ortsutvecklingsmöten i Skepplanda.
Kommunfullmäktige beslutar att utse Dan Björk (M) ny ersättare i jävsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar att utse Dan Björk (M) till ny ersättare i
valberedningen.
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga val av representant i Gryabs, Grefabs
och Renova AB:s ägarråd.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Personalman
Kommunsekreterare
Kommunsekreterare
Utvecklings- och förvaltningssekr.
Jävsnämndens sekreterare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

12(45)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-01-30

Renova AB
Grefab
Gryab

För kännedom
Carina Fontenay
Erik Karlsson
Peter Kornesjö
Isabell Mörner
Dan Björk
Cassandra Furberg

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KF § 5

Dnr KS.2017.3

Information om val av ny revisor till
Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund
och Tjörn
Ärendet
Ordförande informerar fullmäktige om att Boel Holgersson (C) har inkommit
med en skrivelse där det framgår att hon avsäger sig omval till uppdraget som
revisor för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn för
verksamhetsåret 2017.
Beslutsunderlag
Skrivelse, inkommen 2017-01-17
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på om val av ny revisor till Samordningsförbundet
Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn kan hanteras i samband med
nästkommande möte och finner att kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att hantera val av ny revisor till
Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn i samband med
nästkommande möte.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

För kännedom
Boel Holgersson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KF § 6

Dnr KS.2016.266

Redovisning av kultur- och fritidsnämndens
nämndplan och detaljbudget för år 2017
Ärendet
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Stefan Hagman (S) redogör för
nämndens nämndplan och detaljbudget för år 2017.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens nämndplan med budget 2017
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på om redovisningen kan noteras och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KF § 7

Dnr KS.2016.266

Redovisning av samhällsbyggnadsnämndens
nämndplan och detaljbudget för år 2017
Ärendet
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Rolf Gustafsson (S) redogör för
nämndens nämndplan och detaljbudget för år 2017.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan med budget 2017
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på om redovisningen kan noteras och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KF § 8

Dnr KS.2016.266

Redovisning av omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens nämndplan och
detaljbudget för år 2017
Ärendet
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Monica Samuelsson (S)
redogör för nämndens nämndplan och detaljbudget för år 2017.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens nämndplan med budget 2017
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på om redovisningen kan noteras och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KF § 9

Dnr KS.2016.266

Redovisning av kommunstyrelsens nämndplan och
detaljbudget för år 2017
Ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Paula Örn (S) redogör för styrelsens nämndplan
och detaljbudget för år 2017.
Beslutsunderlag
Nämndplan med budget 2017
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på om redovisningen kan noteras och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KF § 10

Dnr KS.2016.205

Bostadsförsörjningsprogram Ale kommun 2017 - 2021
Ärendet
Sektor kommunstyrelsen har utarbetat ett förslag till bostadsförsörjningsprogram
för Ale kommun för åren 2017-2021. Programmet innehåller riktlinjer för
bostadsförsörjning, riktlinjer för kommunala markanvisningar och riktlinjer för
exploateringsavtal. För alla tre riktlinjerna finns krav i lag på att de ska finnas.
Riktlinjerna för bostadsförsörjning innehåller mål och riktlinjer som i första hand
ska utgöra underlag för vår förvaltning och våra politiker vid bedömningar och
prioriteringar av ärenden som rör bostadsbyggande. Riktlinjerna visar också
tydligt mot marknaden hur Ale planerar för bostadsbyggande. Riktlinjerna för
markanvisningar och exploateringsavtal har till syfte att öppet redovisa för
exploatörer och marknaden hur sådana avtal hanteras i Ale. Riktlinjerna för
markanvisningar föreslås ersätta tidigare riktlinjer beslutade i Markpolitiskt
program 2009-06-15.
Beslutsunderlag
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19 § 250
Kommunstyrelsens beslut 2016-12-06 § 229
Tjänsteutlåtande, 2016-11-10
Bostadsförsörjningsprogram Ale kommun 2017-2021
Remissvar från länsstyrelsen, 2016-09-19
Bostadsförsörjningsprogram Ale kommun 2016-2020, beslut från
förbundsstyrelsen i Göteborgsregionens kommunalförbund 2016-09-23 §
152
Remissvar från Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 2016-09-26
Yttrande till Ale kommun över förslag till bostadsförsörjningsprogram
2016-2020, beslut från fastighetsnämnden i Göteborgs Stad 2016-08-29
§ 221
Remissvar från fastighetsnämnden i Göteborgs Stad 2016-09-13
Remissvar från Kungälvs kommun, 2016-10-03
Yttrande över Ale kommuns bostadsförsörjningsprogram, beslut från
kommunstyrelsen i Lilla Edets kommun 2016-08-24 § 97
Yttrande över Bostadsförsörjningsprogram för Ale kommun, beslut från
kommunstyrelsen i Lerums kommun 2016-09-21 § 333
Bostadsförsörjningsprogram Ale kommun 2016-2020,
samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-08-25 § 89
Remissvar från sektor arbete, trygghet och omsorg, sektorchefen
2016-08-26
Remissvar från sektor arbete, trygghet och omsorg, 2016-08-26

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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·

Komplettering av remissvar från sektor arbete, trygghet och omsorg,
2016-08-26
Kommentarer från sektor arbete, trygghet och omsorg, 2016-11-22
Remissvar från sektor utbildning, kultur och fritid, 2016-08-26
Remissvar från utvecklingsavdelningen, 2016-08-26
Markpolitiskt program, antaget av kommunfullmäktige 2009-06-15
Planerat bostadsbyggande Ale kommun 2016-2020, 2016-10-18

·
·
·
·
·

Kommunstyrelsens beslut
1.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta sektor
kommunstyrelsens förslag till Bostadsförsörjningsprogram Ale kommun
2017-2021.

2.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att riktlinjerna
för markanvisningar i Bostadsförsörjningsprogrammet ska ersätta tidigare
riktlinjer redovisade på sidan 10 i Markpolitiskt program antaget 2009-0615.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lyfte ärendet 2016-12-19 § 250 och beslutade då att
bordlägga det.
Yrkande
Under dagens möte yrkar Paula Örn (S) på följande ändringar i förslag till
bostadsförsörjningsprogram Ale kommun 2017-2021:
Under rubriken Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning, sid 8:
För att på sikt kunna erbjuda ett varierat och integrerat bostadsutbud i varje tätort ska
bostadsutvecklingen syfta till en blandning av upplåtelseformer där minst 25% ska utgöras av
hyresrätter.
ersätts med
För att på sikt kunna erbjuda ett varierat och integrerat bostadsutbud i varje tätort ska
bostadsutvecklingen syfta till en blandning av upplåtelseformer där 35% ska utgöras av
hyresrätter.
Rubriken Inledning, sid 4:
Utöver Bostadsförsörjningsprogrammet görs årligen en uppdatering av dokumentet Planerat
bostadsbyggande som mer detaljerat beskriver det planerade byggandet i de olika delområdena
och när i tiden inflyttning kan ske.
Justerandes sign.
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ersätts med:
Utöver Bostadsförsörjningsprogrammet görs kvartalsvis en uppdatering av dokumentet Planerat
bostadsbyggande som mer detaljerat beskriver det planerade byggandet i de olika delområden och
när i tiden inflyttningen kan ske.
Vidare yrkar Paula Örn (S) på följande tillägg i programmet:
Under rubriken Inledning, sid 19
Markrådighet
För att kunna realisera mål om hyresrätter och andra kommunala behov behöver rådigheten
över mark öka. Strategiska markinköp framför allt i kommunens orter med pendeltågsstationer
är prioriterat.
Detaljplaner
Planmonopolets möjligheter för att styra utvecklingen ska nyttjas i högre utsträckning än
tidigare. Prioritering av planbesked ska möjliggöra den utveckling som pekas ut i mål för
bostadsförsörjning. På orter där exempelvis antalet hyresrätter är lågt kommer planförfrågningar
som möjliggör tillskott av hyresrätter att prioriteras. En strategi för prioritering av detaljplaner
ska tas fram och fastställas av KS/KF. I denna strategi kommer en mer detaljerad beskrivning
av kommunens arbete med detaljplaner att ges.
Under rubriken Utgångspunkter för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för
bebyggande, sid 19
Makanvisningar ska användas strategiskt för att med hjälp av mark i en ort kunna tillskapa
efterfrågad byggnation där kommunen saknar rådighet över mark. Markbyten är ett viktigt
verktyg för att kunna påverka utvecklingen i alla orter i önskvärd riktning.
I ett läge där kommunen växer snabbt är det viktigt att kunna påverka utvecklingen. Tidigare
har kommunen mest anvisat råmark inför start av detaljplaneläggning. Markanvisningar
kommer i högre utsträckning att ske i senare skeden i detaljplaneläggningen eller efter det att
detaljplanen antagits.
En jury bestående av representanter för sektorerna utvärderar förslagen utifrån uppställda
kriterier och lämnar ett förslag till politiskt ställningstagande. Kommunstyrelsen utser det
vinnande förslaget.
Mikael Berglund (M) yrkar avslag till Paula Örns (S) första ändringsyrkande samt
bifall till Paula Örns (S) resterande yrkanden. Vidare yrkar Berglund på följande
ändringar:
Under rubriken Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning, sid 8:

Justerandes sign.
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För att på sikt kunna erbjuda ett varierat och integrerat bostadsutbud i varje tätort ska
bostadsutvecklingen syfta till en blandning av upplåtelseformer där minst 25% ska utgöras av
hyresrätter.
ersätts med:
För att kunna erbjuda ett varierat och integrerat bostadsutbud i varje tätort ska
bostadsutvecklingen syfta till en blandning av upplåtelseformer där minst 30% ska utgöras av
hyresrätter
Under rubriken Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning, sid 8:
Av hållbarhetsskäl bör byggande i stationsnära lägen prioriteras.
ersätts med:
Det finns flera sätt för kommunen att anpassa byggande till ett mer hållbart samhälle,
stationära byggande är ett sätt, ett annat sätt är att tillgängliggöra fler möjligheter till ett mer
hållbart resande. För att göra våra transporter mer hållbara behöver kommunen kraftigt öka
insatserna för att göra det lättare för Aleborna att köra bil på ett mer hållbart sätt. Etablering
av fler laddstolpar andra möjligheter till fossilfria bränslen måste öka.
Under rubriken Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning, sid 8:
All ny bebyggelse ska lokaliseras med god tillgänglighet, nära service, befintlig infrastruktur och
kollektivtrafik. Inom detaljplan ska ny bebyggelse koncentreras med max 1200 m gång- och
cykelavstånd från pendelstationerna alternativ 600 m till busshållplats. Utom plan inom 600 m
till god kollektivtrafik.
ersätts med:
All ny bebyggelse ska lokaliseras med god tillgänglighet, nära service, befintlig infrastruktur och
kollektivtrafik. Inom detaljplan ska ny bebyggelse koncentreras med max 1200 m gång- och
cykelavstånd från pendelstationerna alternativt 600 m till busshållplats.
Under rubriken Behov för 55+, sid 17 yrkar Mikael Berglund (M) på följande tillägg:
Lägenheter som tilltalar gruppen 55+ och även det som tidigare kallades trygghetsboende ska
prioriteras vid detaljplaneläggning.
Under rubriken Behov för människor med särskilda behov, sid 18 yrkar Mikael Berglund
(M) på att följande stycke utgår med motiveringen att det finns en tydlig
lagstiftning inom området:
Personer med funktionsnedsättningar har behov av lägenheter som ligger i bottenplan eller i hus
med hiss. Bostaden kan behöva anpassas så att personer som använder rörelsehjälpmedel på ett
enkelt sätt kan ta sig fram.
Justerandes sign.
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Under rubriken Behov för människor med särskilda behov samt Nyanlända invandrare, sid
18-19, yrkar Mikael Berglund (M) på följande :
Enligt Socialstyrelsens senaste mätning 2011 så fanns det då 181 hemlösa i Ale kommun. Fler
billiga boendealternativ efterfrågas för att möta detta behov.
Den 1 mars 2016 trädde lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för
bosättning (bosättningslagen) i kraft. Den innebär att alla kommuner är skyldiga att efter
anvisning ta emot nyanlända för bosättning. Ale kommun har fått fastställt att under 2016 ta
emot 98 personer varav drygt hälften är ensamstående och övriga i familjehushåll. Detta
genererar ett behov om cirka 50-60 bostäder under 2016 som utgör delar av de behov som
redovisats ovan för olika grupper.
För år 2017 har länsstyrelsen beslutat att Ale ska ta emot 141 personer.
ersätts med:
Ale kommun ska också tillgodose bostadsbehovet för individer som står i början av sin
bostadskarriär, t ex bostadslösa och nyanlända. Ofta är behovet då ett billigt boendealternativ
och detta ska prioriteras i planprioriteringen.
Paula Örn (S) yrkar avslag på Mikael Berglunds (S) yrkanden.
Robert Jansson (SD) yrkar att avsnittet Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning, sid 89 ersätts med följande text:
·

Kommunens befolkning ska över längre tid öka 1% per år.

·

Huvuddelen, drygt 85 bostäder/år ska byggas i Nödinge respektive
Älvängens tätorter. Inom detaljplanerat område i övriga tätorter: 45
bostäder/år. Utom detaljplanerat område (på landsbygden): 20
bostäder/år. För perioden 2022-2030 förutses liknande antal och
fördelning.1

·

90% av all ny bebyggelse inom detaljplanelagt område ska planeras till
kollektivtrafik nära lägen.

·

Variation i storlek i detaljplaner med över 75 bostäder ska eftersträvas.
Dessa planer bör även, för att kunna erbjuda de boende bra service,
innehålla ytor/lokaler för allmänt ändamål som t ex lekplatser.

·

För att på sikt kunna erbjuda ett varierat och integrerat bostadsutbud i
varje tätort ska bostadsutvecklingen syfta till en blandning av
upplåtelseformer där minst 25% ska utgöras av hyresrätter. 2

Justerandes sign.
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·

All ny bebyggelse ska lokaliseras med god tillgänglighet, nära service,
befintlig infrastruktur och kollektivtrafik. Inom detaljplan ska ny
bebyggelse koncentreras med max 1200 m gång- och cykelavstånd från
kollektivtrafik.

·

Bebyggelsemiljön ska utformas med utgångspunkt i landskapets och
platsens förutsättningar samt ges en god arkitektonisk gestaltning.
Livsmiljöerna ska präglas av attraktivitet, trygghet och i tätorterna folkliv.
Barnperspektivet ska beaktas.

·

Vid anvisning av kommunal mark ska hyresrätter prioriteras där balansen i
varje tätort mellan olika upplåtelseformer upprätthålls där minst 25% ska
utgöras av hyresrätter. Även behovet för personer som behöver sociala
kontrakt ska tillgodoses.

·

Marknaden bygger främst för barnfamiljer. Särskilt fokus behöver därför
läggas på att även tillskapa bostäder för andra grupper såsom ungdomar
och personer som är 55+. Möjlighet att göra boendekarriär/kvarbo på
oren ska finnas.

·

Bostadsbyggandet ska följa kommunens Energi- och klimatplan.

·

Vid planläggning av kommunal mark är strävan att skapa minst 25
småhustomter för självbyggare per år i genomsnitt.

·

Bostadsplaneringen ska alltid beakta behovet av skolor, förskolor och
boende för äldre och personer med olika funktionsnedsättningar.
Behoven redovisas i lokalresursplanen för att sedan beaktas i
detaljplaneprocessen.

·

Bostäder för nyanlända invandrare kan tillhandahållas inom befintligt
bestånd eller genom nyproduktion.

1 Under

perioden 2007-2014 har mellan 15-30 bostäder per år byggts utanför
detaljplan.
2 Mål

nås i alla orter utom Surte och Bohus.

Rolf Engström (FIA) yrkar bifall till Paula Örns (S) ändringsyrkande om att
byggtakten bör ligga på 35%.
Elena Fridfelt (C) yrkar bifall till Mikael Berglunds (M) yrkanden och anmäler att
hon vill göra följande protokollsanteckning:

Justerandes sign.
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Ale kommun har just nu en mycket hög tillväxttakt på ca 3%. Under de närmaste åren
kommer vi att behöva ta ställning till ett nytt långsiktigt hållbart tillväxtmål. Detta kommer
att kräva att bostadsförsörjningsprogrammet omprövas och att vi blir mer styrande i så väl detta
program som i översiktsplanen av vad som ska prioriteras.
Rose-Marie Fihn (L) yrkar bifall till Mikael Berglunds (M) yrkanden samt till
Elena Fridfelts protokollsanteckning.
Monica Samuelsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag samt
Paula Örns (S) ändrings- och tilläggsyrkanden.
Elena Fridfelt (C) yrkar på följande ändring:
Under stycket Behov för ensamstående föräldrar, sid 17:
Då skilsmässostatistiken tenderar att gå upp så ökar behovet av mindre, billiga bostäder för
ensamstående föräldrar.
ersätts med:
Små billiga bostäder är ett behov även för gruppen ensamstående föräldrar.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Ordförande ställer proposition på Paula Örns (S) ändringsyrkande gällande
upplåtelseformen hyresrätt och Mikael Berglunds (M) ändringsyrkande gällande
upplåtelseformen hyresrätt. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med Paula Örns (S) ändringsyrkande.
Ordförande ställer proposition på övriga yrkanden från Paula Örn (S), Mikael
Berglund (M), Robert Jansson (SD) och Elena Fridfelt (C). Ordförande finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Paula Örns (S) yrkanden.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta sektor kommunstyrelsens förslag till
Bostadsförsörjningsprogram Ale kommun 2017-2021.
Kommunfullmäktige beslutar att riktlinjerna för markanvisningar i
Bostadsförsörjningsprogrammet ska ersätta tidigare riktlinjer redovisade på sidan
10 i Markpolitiskt program antaget 2009-06-15.

Justerandes sign.
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Kommunfullmäktige beslutar att stycket under rubriken Mål och riktlinjer för
bostadsförsörjning, sid 8:
För att på sikt kunna erbjuda ett varierat och integrerat bostadsutbud i varje tätort ska
bostadsutvecklingen syfta till en blandning av upplåtelseformer där minst 25% ska utgöras av
hyresrätter.
ersätts med
För att på sikt kunna erbjuda ett varierat och integrerat bostadsutbud i varje tätort ska
bostadsutvecklingen syfta till en blandning av upplåtelseformer där 35% ska utgöras av
hyresrätter.
Kommunfullmäktige beslutar att stycket under rubriken Inledning, sid 4:
Utöver Bostadsförsörjningsprogrammet görs årligen en uppdatering av dokumentet Planerat
bostadsbyggande som mer detaljerat beskriver det planerade byggandet i de olika delområdena
och när i tiden inflyttning kan ske.
ersätts med:
Utöver Bostadsförsörjningsprogrammet görs kvartalsvis en uppdatering av dokumentet Planerat
bostadsbyggande som mer detaljerat beskriver det planerade byggandet i de olika delområden och
när i tiden inflyttningen kan ske.
Kommunfullmäktige beslutar att göra följande tillägg under rubriken Inledning, sid
19:
Markrådighet
För att kunna realisera mål om hyresrätter och andra kommunala behov behöver rådigheten
över mark öka. Strategiska markinköp framför allt i kommunens orter med pendeltågsstationer
är prioriterat.
Detaljplaner
Planmonopolets möjligheter för att styra utvecklingen ska nyttjas i högre utsträckning än
tidigare. Prioritering av planbesked ska möjliggöra den utveckling som pekas ut i mål för
bostadsförsörjning. På orter där exempelvis antalet hyresrätter är lågt kommer planförfrågningar
som möjliggör tillskott av hyresrätter att prioriteras. En strategi för prioritering av detaljplaner
ska tas fram och fastställas av KS/KF. I denna strategi kommer en mer detaljerad beskrivning
av kommunens arbete med detaljplaner att ges.
Kommunfullmäktige beslutar att göra följande tillägg under rubriken
Utgångspunkter för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, sid 19:

Justerandes sign.
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Makanvisningar ska användas strategiskt för att med hjälp av mark i en ort kunna tillskapa
efterfrågad byggnation där kommunen saknar rådighet över mark. Markbyten är ett viktigt
verktyg för att kunna påverka utvecklingen i alla orter i önskvärd riktning.
I ett läge där kommunen växer snabbt är det viktigt att kunna påverka utvecklingen. Tidigare
har kommunen mest anvisat råmark inför start av detaljplaneläggning. Markanvisningar
kommer i högre utsträckning att ske i senare skeden i detaljplaneläggningen eller efter det att
detaljplanen antagits.
En jury bestående av representanter för sektorerna utvärderar förslagen utifrån uppställda
kriterier och lämnar ett förslag till politiskt ställningstagande. Kommunstyrelsen utser det
vinnande förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar i samband med hanteringen av detta ärende att
ajournera sig kl. 21:18-21:23.
Reservation
Mikael Berglund (M), Isabell Mörner (M), Lennarth Nilsson (M), Jan Skog (M),
Maj Holmström (M), Kajsa Nilson (M), Dan Björk (M), Erik Karlsson (M), Åke
Johansson (M), Daniel Mörner (M), Elena Fridfelt (C), Åke Niklasson (C), Sune
Rydén (KD), Ingrid Hellberg (KD), Rose-Marie Fihn (L) och Klas Nordh (L)
reserverar sig emot kommunfullmäktiges beslut gällande upplåtelseformen
hyresrätt.
Mikael Berglund (M), Isabell Mörner (M), Lennarth Nilsson (M), Jan Skog (M),
Maj Holmström (M), Kajsa Nilson (M), Dan Björk (M), Erik Karlsson (M), Åke
Johansson (M), Daniel Mörner (M), Elena Fridfelt (C), Åke Niklasson (C), Sune
Rydén (KD), Ingrid Hellberg (KD), Rose-Marie Fihn (L) och Klas Nordh (L)
reserverar sig emot kommunfullmäktiges beslut gällande övriga ändrings- och
tilläggsyrkanden.
Robert Jansson (SD), Rune Karlsson (SD), Lennie Kjellman (SD), Hanna
Tjusling (SD) och Kennet Sandow (SD) reserverar sig emot kommunfullmäktiges
beslut gällande övriga ändrings- och tilläggsyrkanden med motiveringen:
Vi emotsätter oss beslutet att inte bifalla vårt ändringsyrkande. Vi anser att ett mer realistiskt
tillväxtmål ska sättas gällande befolkningsökningen. Vi emotsätter oss starkt att begränsa
byggnationen på landsbygden genom att sätta ett närhetskrav till god kollektivtrafik. Vi
emotsätter oss också att nyproduktion av bostäder för nyanlända kan avse tidsbegränsade
lösningar i form av t ex modulbyggnader.

Justerandes sign.
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Protokollsanteckning
Mikael Berglund (M), Isabell Mörner (M), Lennerth Nilsson (M), Jan Skog (M),
Maj Holmström (M), Kajsa Nilson (M), Dan Björk (M), Erik Karlsson (M) Åke
Johansson (M), Daniel Mörner (M), Elena Fridfelt (C) och Rose-Marie Fihn (L)
ställer sig bakom följande protokollsanteckning:
Ale kommun har just nu en mycket hög tillväxttakt på ca 3%. Under de närmaste åren
kommer vi att behöva ta ställning till ett nytt långsiktigt hållbart tillväxtmål. Detta kommer
att kräva att bostadsförsörjningsprogrammet omprövas och att vi blir mer styrande i så väl detta
program som i översiktsplanen av vad som ska prioriteras.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Mark- och exploateringsingenjör

För kännedom
Samtliga nämnder och sektorer
AB Alebyggen

Justerandes sign.
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KF § 11

Dnr KS.2016.169

Återrapportering från ortsutvecklingsmöten 2016
Ärendet
Jarl Karlsson (S) återrapporterar för kommunfullmäktige om vad som skedde i
samband med ortsutvecklingsmötena som ägde rum under hösten 2016.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19 § 264
Besöksstatistik för ortsutvecklingsmötena i Ale
Minnesanteckningar från ortsutvecklingsmötet i Alafors
Minnesanteckningar från ortsutvecklingsmötet i Alvhem
Minnesanteckningar från ortsutvecklingsmötet i Bohus
Minnesanteckningar från ortsutvecklingsmötet i Hålanda
Minnesanteckningar från ortsutvecklingsmötet i Nödinge
Minnesanteckningar från ortsutvecklingsmötet i Skepplanda
Minnesanteckningar från ortsutvecklingsmötet i Starrkärr/Kilanda
Minnesanteckningar från ortsutvecklingsmötet i Surte
Minnesanteckningar från ortsutvecklingsmötet i Älvängen
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på om informationen kan noteras och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.
___
Beslutsexpediering
För kännedom
Kommunsekreterare

Justerandes sign.
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KF § 12

Dnr KS.2016.17

Information om Alesamhällets utveckling
Ärendet
Ordförande föreslår att informationsärendet utgår från dagens möte.
Beslutsunderlag
Alesamhällets utveckling 2018
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på om informationsärendet kan utgå och finner
att kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet utgår från dagens möte.

___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunchef

Justerandes sign.
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KF § 13

Dnr KS.2016.196

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL under
år 2016
Ärendet
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden redovisar i beslut 2016-09-29 § 100 en
rapport över ej verkställda beslut enligt 4 Kap. 1 § SoL.
Beslutsunderlag

·
·
·
·

Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19 § 265
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2016-09-29 § 100
Tjänsteutlåtande daterat 2016-09-07
Statistikrapport

Beslutsgång

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera rapporteringen.
___

Justerandes sign.
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KF § 14

Dnr KS.2016.195

Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS
under år 2016
Ärendet
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden redovisar i beslut 2016-09-29 § 101 en
rapport över ej verkställda beslut enligt 9 § LSS.
Beslutsunderlag

·
·
·
·

Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19 § 266
Beslut från omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2016-09-29 § 101
Tjänsteutlåtande daterat 2016-09-07
Statistikrapport

Beslutsgång

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera rapporteringen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

32(45)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-01-30

KF § 15

Dnr KS.2016.415

Lokalresursplan 2018-2027
Ärendet
Ale kommun står inför en framtid med ökande befolkning och tillväxt.
Förändringen ställer stora krav på en långsiktig planering och tydliga
ställningstaganden i frågor som rör lokaler. Genom ett strukturerat långsiktigt
arbete kan dessa behov tillgodoses. Befolkningsprognosen är underlaget för att
bedöma vilka behov som finns av nya och utbyggda lokaler.
I lokalresursplanen anges hur arbetet ska bedrivas och hur planeringen ser ut på
längre sikt. Detta dokument anpassas om förutsättningarna ändras och beslutas
årligen i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
·
·
·

Kommunstyrelsens beslut 2017-01-17 § 6
Tjänsteutlåtande, 2016-12-15
Lokalresursplan, förslag 2017-01-12

Kommunstyrelsen beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
lokalresursplan 2018 - 2027.
Yrkande
Under kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Paula Örn (S) bifall till
kommunstyrelsens beslutsförslag.
Robert Jansson (SD) yrkar att lokalresursplanen 2018-2027 kompletteras med
följande skrivning:

· Att kommunen via lokalresursplanen säkerställer en trygg miljö för barn och unga.
· Att kommunen anpassar kommunens förskoleavdelningar enligt skolverkets riktlinjer.
För barn mellan ett och tre år, sex till tolv barn. För barn mellan fyra och fem år, nio
till 15 barn.

· Att kommunen behåller befintliga mindre förskole- och skolenheter.
Dennis Ljunggren (S) yrkar avslag till Robert Janssons (SD) yrkande samt bifall
till kommunstyrelsens beslutsförslag.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

33(45)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-01-30

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Ordförande ställer proposition på Robert Janssons (SD) tilläggsyrkande och
finner att kommunfullmäktige avslår dessa.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna lokalresursplan 2018 - 2027.
Reservation
Robert Jansson (SD), Rune Karlsson (SD), Lennie Kjellman (SD), Hanna
Tjusling (SD) och Kennet Sandow (SD) reserverar sig emot beslutet med följande
motivering:
Vi emotsätter oss beslutet att inte bifalla vårt tilläggsyrkande om mindre och
anpassade förskole- och skolenheter. Vi vill se att mindre förskole- och
skolenheter behålls samt att förskoleavdelningar är anpassade enligt skolverkets
riktlinjer.
___
Beslutsexpediering
För kännedom
Utvecklingsledare lokalplanering
Utvecklingschef
Verksamhetschef fastighet

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

34(45)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-01-30

KF § 16

Dnr KS.2017.9

Fusion Ale Energi AB och Ale Fjärrvärme AB
Ärendet
Förslag om omvänd fusion av moderbolaget Ale Energi AB med dotterbolaget
Ale Fjärrvärme AB.
Ale Energi AB bedriver ingen verksamhet. Någon plan att starta verksamhet i
bolaget finns inte. Därför föreligger inget behov att anpassa Ale Fjärrvärme ABs
bolagsordning i samband med fusionen.
Aktiekapitalet i Ale Energi AB uppgår till 2,3 mkr och antal aktier 23 000.
Fusionsvederlaget till aktieägarna i moderbolaget, Ale Energi AB, ska uteslutande
betalas ut i form av de befintliga aktierna i dotterbolaget, Ale Fjärrvärme AB.
Utbytesförhållandet är 1:1 så att varje aktie i moderbolaget ger rätt till en aktie i
dotterbolaget.
Fusionen har diskuterats och stämts av med ägarrepresentanter i samband med
ägardialog 2016-10-11 och ärendet kommer att hemställas till respektive
kommunfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag
·
·

Kommunstyrelsens beslut 2017-01-17 § 8
Tjänsteutlåtande, 2017-01-03

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna en
omvänd fusion av moderbolaget Ale Energi AB med dotterbolaget Ale
Fjärrvärme AB.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en omvänd fusion av moderbolaget
Ale Energi AB med dotterbolaget Ale Fjärrvärme AB.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

35(45)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-01-30

___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Göteborg Energi AB

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

36(45)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-01-30

KF § 17

Dnr KS.2016.404

Verksamhetsområden för Vatten och Avlopp
Ärendet
Verksamhetsområdet är det geografiska område inom vilket en eller flera
vattentjänster har ordnats för tjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten. Detta
skall fastställas av kommunfullmäktige.
Enheten för vatten och avlopp, sektor samhällsbyggnad, har valt att under 2016
se över verksamhetsområdet för vatten- och avloppsförsörjningen. En revidering
av tidigare fastställt beslut av VA-försörjningen i samtliga områden: Alvhem,
Skepplanda, Älvängen, Alafors, Nol, Nödinge, Bohus och Surte har skett. Det
senast fastställda beslutet är från år 1993. Med utgångspunkt i den snabba
tillväxten bör revideringen ske årligen i framtiden
VA-områden som presenteras grundas på den befintliga VA-försörjningen samt
med hänsyn tagen till översiktsplanens intentioner och av antagna detaljplaner.
Denna utredning tar ej hänsyn till framtida och eller samtliga pågående
detaljplaner.
Förvaltningen bedömer att för att kunna följa lagstiftningen (Lagen om allmänna
vattentjänster 2006:412) bör kommunfullmäktige fastställa verksamhetsområdenas
nya gränser.
Beslutsunderlag
·
·
·
·
·
·
·

Kommunstyrelsens beslut 2017-01-17 7
Tjänsteutlåtande, 2017-01-03
Förslag till beslut om verksamhetsområde VA, samhällsbyggnadsnämndens
beslut 2016-12-08 §132
Ritning över den föreslagna utvidgningen av verksamhetsområde för Surtes
VA-försörjning tillsammans med tidigare fastställt VA-verksamhetsområde
för Surte
Ritning över den föreslagna utvidgningen av verksamhetsområde för Bohus
VA-försörjning tillsammans med tidigare fastställt VA-verksamhetsområde
för Bohus
Ritning över den föreslagna utvidgningen av verksamhetsområde för
Nödinges VA-försörjning tillsammans med tidigare fastställt VAverksamhetsområde för Nödinge
Ritning över den föreslagna utvidgningen av verksamhetsområde för Nols
VA-försörjning tillsammans med tidigare fastställt VA-verksamhetsområde
för Nol

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

37(45)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-01-30

·

Ritning över den föreslagna utvidgningen av verksamhetsområde för
Alafors VA-försörjning tillsammans med tidigare fastställt VAverksamhetsområde för Alafors
Ritning över den föreslagna utvidgningen av verksamhetsområde för
Älvängens VA-försörjning tillsammans med tidigare fastställt VAverksamhetsområde för Älvängen
Ritning över den föreslagna utvidgningen av verksamhetsområde för
Skepplandas VA-försörjning tillsammans med tidigare fastställt VAverksamhetsområde för Skepplanda
Ritning över den föreslagna utvidgningen av verksamhetsområde för
Alvhems VA-försörjning tillsammans med tidigare fastställt VAverksamhetsområde för Alvhem
Register över fastigheter som tas in i VA-verksamhetsområdet 2017
Utredning av verksamhetsområde för vatten och avloppstjänster i Ale
kommun
Tidigare beslut om verksamhetsområde 1993 (Beslut §192/93
Verksamhetsområde för allmänna vatten- och avloppsanläggningar, Ale
kommun)
Tidigare förslag till verksamhetsområde 2003 (Förslag till beslut
verksamhetsområde, Tekniska förvaltningen, 2002-12-20)

·
·
·
·
·
·
·

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa
verksamhetsområden för vattentjänster i enlighet med karta för respektive ort.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa verksamhetsområden för vattentjänster
i enlighet med karta för respektive ort.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

38(45)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-01-30

Beslutsexpediering
För vidare hantering
VA

För kännedom
Plan- och bygg
Miljö

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

39(45)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-01-30

KF § 18

Dnr KS.2016.441

Uppsägning av aktieägaravtal avseende Soltak AB
och överlåtelse av kommunens aktier i bolaget
Ärendet
Kommunfullmäktige godkände den 27 maj 2013, § 112, bland annat ett förslag till
aktieägaravtal med övriga ägarkommuner i Soltak AB.
Kommunfullmäktige beslutade den 26 januari 2015, § 6, med ändring av tidigare
beslut, att inte genomföra någon verksamhetsövergång till Soltak AB.
Kommunen har den 27 december 2016 skickat en uppsägning till övriga
ägarkommuner. Uppsägningen är villkorad av kommunfullmäktiges godkännande.
Beslutsunderlag
·
·

Kommunstyrelsens beslut 2017-01-17 § 4
Tjänsteutlåtande, 2016-12-28

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner uppsägningen av
aktieägaravtalet avseende Soltak AB.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen
att överlåta kommunens aktier i Soltak AB.
Jäv
Inför hanteringen av detta ärende anmäler Johan Ström (MP) jäv och deltar
således inte i beslutet. Då miljöpartiet saknar ytterligare ersättare så tjänstgör
ingen i hans ställe.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

40(45)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-01-30

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna uppsägningen av aktieägaravtalet
avseende Soltak AB.
Kommunfullmäktige beslutar bemyndiga kommunstyrelsen att överlåta
kommunens aktier i Soltak AB.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kungälvs kommun
Lilla Edets kommun
Orusts kommun
Stenungsunds kommun
Tjörns kommun
Öckerö kommun
Kommunchef

För kännedom
Soltak AB
Ekonomichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

41(45)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-01-30

KF § 19

Dnr KS.2016.308

Redovisning av partistödsutbetalning 2016
Ärendet
I gällande bestämmelser om kommunalt partistöd i Ale kommun ska
kommunstyrelsen enligt 14 § lämna en redovisning till kommunfullmäktige senast
under januari månad över hur mycket partistöd som utbetalats till olika partier
under aktuellt kalenderår, redovisningen ska också innehålla eventuella tillägg eller
avdrag som gjorts med stöd av bestämmelserna.
2016 är första året för de nya partibestämmelserna, granskning kommer därför att
ske med start 2017 enligt 6 - 7 §§
Utbetalning av partistöd 2016:
Parti
Moderaterna
Socialdemokraterna
Liberalerna
Centerpartiet
Vänsterpartiet
Miljöpartiet de Gröna
Kristdemokraterna
Aledemokraterna
Sverigedemokraterna
Framtid i Ale
Summa stöd:

Mandat

Mandatstöd

Grundstöd

Totalt utbetalt

10
17
2
2
3
3
2
3
5
2
49

234790
399143
46958
46958
70437
70437
46958
70437
117395
46958

35440
35440
35440
35440
35440
35440
35440
35440
35440
35440

270230
434583
82398
82398
105877
105877
82398
105877
152835
82398
1504871

Beslutsunderlag
·
·

Kommunstyrelsens beslut 2017-01-17 § 5
Tjänsteutlåtande, 2016-12-09

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att notera
redovisningen av partistödsutbetalning 2016.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

42(45)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-01-30

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen av partistödsutbetalning
2016.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

43(45)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-01-30

KF § 20

Dnr KS.2016.187

Svar på motion från Isabell Mörner (M), Sune Rydén
(KD), Rolf Engström (FIA) och Rose-Marie Fihn (L)
om kameraövervakning omkring
pendeltågsstationerna
Ärendet
I motionen menar motionärerna att pendelstationerna upplevs som otrygga
platser att vistas på och att dessa har blivit en mötesplats för grupper av
ungdomar som många pendlare upplever som hotfulla och som röker inne i
stationshusen. Motionärerna anser vidare att det finns många bra sätt att
förebygga otrygghet, och anser att övervakningskameror inte ska ses som ett
alternativ som ersätter andra brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser,
utan att de ska vara ett komplement på de platser där vi ser behov idag.
Motionärerna föreslår att:
·

Ale kommun ansöker hos Länsstyrelsen i Västra Götaland om tillstånd för
kameraövervakning omkring pendeltågsstationerna.

Nuvarande forskning enligt brottsförebyggande rådet, BRÅ, visar att
kameraövervakning har effekt i områden som till exempel parkeringsplatser. Men
forskning visar även att den mänskliga kontakten är oerhört betydelsefull utifrån
trygghetsperspektivet. Närvaron av vuxna, t ex fältare, trygghetsvärdar, poliser,
väktare, nattvandrare, alltså fysiska personer som man kan prata med och få hjälp
av, eller som kan skapa goda relationer med ungdomar, stärker tryggheten och
minskar skadegörelsen mer än vad en kamera gör. Vid diskussion om
kameraövervakning måste även integritetsaspekten beaktas.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-01 § 212 att återremittera ärendet till
förvaltningen med uppdrag att få ett förtydligande från Länsstyrelsen om
regelverket samt kostnaden för att göra en ansökan.
Tjänsteutlåtandet har kompletterats med efterfrågade uppgifter.
Beslutsunderlag
·
·
·
·

Kommunstyrelsens beslut 2017-01-17 § 9
Tjänsteutlåtande, 2016-12-15
Motion om trygghetskameror, Isabell Mörner (M), Sune Rydén (KD), Rolf
Engström (FiA) och Rose-Marie Fihn (L) 2016-05-02
Svar på motion från Isabell Mörner (M), Sune Rydén (KD), Rolf Engström
(FiA) och Rose-Marie Fihn (L) om kameraövervakning omkring
kommunens pendelstationer, kommunstyrelsens beslut 2016-11-01 § 212

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

44(45)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-01-30

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Yrkande
Isabell Mörner (M), Paula Örn (S), Sune Rydén (KD) och Rose-Marie Fihn (L)
yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Christer Pålsson (V) och Carlos Trischler (MP) yrkar avslag till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och yrkandet
om avslå motionen. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med kommunstyrelsens beslutsförslag.
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Deltagande i beslut
Åke Niklasson (C) anmäler att han ej deltar i beslutet.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Tf. Administrativ chef sektor kommunstyrelsen
Kommunchef
Brott- och säkerhetshandläggare

För kännedom
Motionärerna

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

45(45)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-01-30

KF § 21

Dnr KS.2017.27

Delgivningar
Ärendet

·

Granskning av olycksundersökningar

·

Några jämförelser mellan Bohusläns räddningstjänstförbund och 10 andra
räddningstjänstförbund beträffande bl a insatsernas storlek vid larm

·

Några jämförelser mellan Bohusläns räddningstjänstförbund (Borf) och
10 andra räddningstjänstförbund

·

Revisionsrapport PWC om hantering av olycksundersökningar

·

Motion från Robert Jansson (SD), Kennet Sandow (SD) och Rune
Karlsson (SD) om att ändra ordningsföreskrifterna

·

Motion från Tyrone Hansson (FIA) och Rolf Engström (FIA) om Jenny
lund

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på om delgivningarna kan noteras och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera delgivningarna.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

