1(62)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

Plats och tid

A -salen medborgarhuset i Alafors, kl 18.00 –
21.45. Ajournering kl. 19.55-20.15 samt kl. 20.4720.53.

Närvarande ledamöter

Inga-Lill Andersson (S),
ordförande
Paula Örn (S)
Björn Norberg (S)
Kristina Raad (S) §§ 1-5
Klas Karlsson (S)
Thomas Hermansson (S)
Catharina Eliasson (S)
Dennis Ljunggren (S)
Christina Oskarsson (S)
Anders Rollings (S)
Ingrid Inhammar (S)
Monica Samuelsson (S)
Rolf Gustafsson (S)
Jarl Karlsson (S)
Jenny Sandqvist (MP)§§ 1-21,
23-37
Carlos Trischler (MP)
Tommy Gustafsson (V)
Lisa Gustafsson (V) §§ 1-5
Mikael Berglund (M)
Isabell Korn (M)

Carina Zito Averstedt (M)
Jan Skog (M)
Maj Holmström (M) §§ 1-21,
23-37
Kajsa Nilson (M)
Dan Björk (M)
Erik Karlsson (M)
Daniel Mörner (M)
Rose-Marie Fihn (L)
Klas Nordh (L)
Elena Fridfelt (C)
Åke Niklasson (C)
Sune Rydén (KD)
Tyrone Hansson (FIA)
Jan A Pressfeldt (AD) §§ 1-19, 21-37
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)
Stefan Hagman (S)
Christer Pålsson (V)
Birgitta Andersson (V) §§ 6-37
Johan Ström (MP)

Marcela Vilches Furió (MP) § 22
Lennarth Nilsson (M)
Åke Johansson (M) § 22
Rolf Engström (FIA)
Kennet Sandow (SD)

Ersättare och övriga
deltagare

Birgitta Andersson (V) §§ 1-5
Marcela Vilches Furió (MP) §§
1-21, 23-37
Åke Johansson (M) §§1-21, 2337
Henrik Fogelklou (M)
Boel Holgersson (C) §§ 1-21
Lennarth Dahl (C)
Ulrika Frick (MP), ordförande
för Västra Götalandsnämndens
kollektivtrafiknämnd § 5

Lars-Erik Carlbom (L)
Stefan Ekwing (L)
Ingrid Hellberg (KD)
Tony Karlsson (KD)
Ulrika Sten Sporrong (FIA)
Jenny Blixth, överförmyndarhandläggare § 4
Soili Brunberg (MP), ledamot i
Västrafiks styrelse § 5
Ulrika Bokeberg, avdelningschef Västra
Götalandsregionen § 5

Björn Järbur, kommunchef

Cecilia Stedt, sekreterare

Utses att justera

Jan Skog och Monica Samuelsson
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: A -salen
medborgarhuset i Alafors

Justeringens plats och tid
Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7, Nödinge 2016-03-14 kl. 15.00
1 - 37

Paragrafer
Underskrifter

Cecilia Stedt, Sekreterare

Inga-Lill Andersson, Ordförande

Jan Skog, Justerare

Monica Samuelsson, Justerare

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2016-03-07

Datum för anslags uppsättande

2016-03-15

Datum för anslags nedtagande

2016-04-07

Förvaringsplats för protokollet

Nödinge kommunhus

Underskrift
Cecilia Stedt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: A -salen
medborgarhuset i Alafors
Innehåll
KF § 1

Ändring av dagordning för kommunfullmäktiges möte 201603-07

5

KF § 2

Allmänhetens frågestund 2016

6

KF § 3

Information från kommunrevisionen 2016

7

KF § 4

Information om överförmyndarnämndens verksamhet
inklusive redogörelse för nämndplan och detaljbudget för
2016

8

KF § 5

Information om kollektivtrafikens styrning och utveckling i
regionen

9

KF § 6

Information om nytt folhälsoavtal för 2016 med Västra
Götalandsregionen

10

KF § 7

Avsägelse från Lena Wingbro (FIA)
gällandeförtroendeuppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige

11

KF § 8

Avsägelse från Sonny Landerberg (MP) gällande
förtroendeuppdraget som 2:e vice ordförande i omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden

12

KF § 9

Avsägelse från Jonas Nielsen (MP) gällande
förtroendeuppdraget som ledamot i kultur- och
fritidsnämnden

13

KF § 10

Avsägelse från Rune Karlsson (SD) gällande
förtroendeuppdraget som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden

14

KF § 11

Avsägelse från Ina Näsmark (FIA) avseende
förtroendeuppraget som ersättare i kommunstyrelsen

15

KF § 12

Val av ny nämndeman fram till och med 2019-12-31 med
anledning av Julia Elstring Högbergs (S) avsägelse

16

KF § 13

Avsägelse från Emelie Dahlqvist (S) gällande
förtroendeuppdraget som ersättare i utbildningsnämnden

17

KF § 14

Svar från Paula Örn (S) på interpellation om skollokaler

18

KF § 15

Svar från Rolf Gustavsson (S) på interpellation om skollokaler

19

KF § 16

Marköverlåtelse och genomförandeavtal för Änggatan/Utby
3:25 m.fl.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

20 - 21
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: A -salen
medborgarhuset i Alafors
KF § 17

Handlingsprogram 2016 - 2019 Lagen om skydd mot olyckor
och extraordinär händelse

22 - 24

KF § 18

Drogpolicy för Ale kommun

25 - 26

KF § 19

Borgen till Starrkärr fiberförening

27 - 29

KF § 20

Detaljplan för bostäder inom Utby 3:25 mfl - beslut om
antagande

30 - 31

KF § 21

Hyreskontrakt avseende nytt äldreboende och nya
verksamhetslokaler i Älvängen

32 - 33

KF § 22

Ansökan om lån från Backa Säteri IF

34 - 35

KF § 23

Allmän stadga för Ale kommuns styrelser och nämnder

36 - 37

KF § 24

Reglemente för kommunstyrelsen

38 - 39

KF § 25

Reglemente för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

40 - 41

KF § 26

Reglemente för jävsnämnden

42 - 43

KF § 27

Reglemente för utbildningsnämnden

44 - 45

KF § 28

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

46 - 47

KF § 29

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden

48 - 49

KF § 30

Reglemente för valnämnden

50 - 51

KF § 31

Reglemente för överförmyndarnämnden

52 - 53

KF § 32

Svar på motion från Johan Fjellheim (SD), Lennie Kjellman
(SD) och Rune Karlsson (SD) om vattenkraft

54 - 55

KF § 33

Svar på motion från framtid i Ale om att inrätta ett
tvärpolitiskt råd för att hantera drogproblematiken i Ale

KF § 34

Svar på motion från centerpartiet angående laddstolpar

KF § 35

Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS under år
2015

59

KF § 36

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL för år 2015

60

KF § 37

Delgivningar

61

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

56
57 - 58
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

KS.2016.17

KF § 1

Ändring av dagordning för kommunfullmäktiges
möte 2016-03-07
Ordförande redogör för att ytterligare ärenden har inkommit sedan kommunfullmäktiges
dagordning fastställdes. Ordförande föreslår att valärenden behandlas tillsammans med de
valärenden som är upptagna på dagordningen. Vidare föreslår ordförande att interpellationen
och motionen behandlas i slutet av dagordningen.
Beslutsunderlag

·
·
·
·

Avsägelse från Ina Näsmark, inkommen 2016-02-25
Interpellation från Tyrone Hansson (FIA) till kommunstyrelsens ordförande om
kommunens samverkan med polisen, inkommen 2016-02-28
Avsägelse från Jonas Nielsen, inkommen 2016-02-29
Motion från liberalerna om sportotek, inkommen 2016-03-01

Beslutsgång

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ovanstående valärenden behandlas tillsammans med de
valärenden som redan finns upptagna på dagordningen.
Kommunfullmäktige beslutar att ovanstående interpellation och motion behandlas i slutet av
dagordningen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

6(62)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

KS.2016.15

KF § 2

Allmänhetens frågestund 2016
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 ställer representant för Backa Säteri IF frågor om punkt 19
angående ansökan om lån från Backa Säteri IF. Frågorna besvaras av kommunstyrelsens
ordförande Paula Örn (S) och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Mikael Berglund (M).
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på om allmänhetens frågestund kan anses vara avslutad och
finner att kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att allmänhetens frågestund är avslutad.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

KS.2016.16

KF § 3

Information från kommunrevisionen 2016
Vid dagens möte har inte kommunrevisionen något att rapportera.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

KS.2015.88

KF § 4

Information om överförmyndarnämndens
verksamhet inklusive redogörelse för nämndplan
och detaljbudget för 2016
Överförmyndarhandläggare Jenny Blixth informerar den verksamhet som
överförmyndarnämnden ansvarar för. Tony Karlsson (KD), överförmyndarnämndens 1:e
vice ordförande informerar om nämndens plan och detaljbudget för år 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.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

KS.2016.47

KF § 5

Information om kollektivtrafikens styrning och
utveckling i regionen
Ordförande för Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd Ulrika Frick (MP), ledamot
för Västtrafiks styrelse Soili Brunberg (MP) och avdelningschef för kollektivtrafik och
infrastruktur i Västra Götalandsregionen Ulrika Bokeberg informerar kommunfullmäktige om
frågor som är kopplade till kollektivtrafikens styrning och utveckling i regionen.
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.
I samband med denna punkt fattar även kommunfullmäktige beslut om att ajournera sig
mellan kl. 19.55-20.15.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

KS.2016.47

KF § 6

Information om nytt folhälsoavtal för 2016 med
Västra Götalandsregionen
Kommunchef Björn Järbur är kallad till kommunfullmäktige för att informera om ett nytt
folkhälsoavtal mellan Ale kommun och Västra Götalandsregionen.
Ordförande föreslår att kommunfullmäktige flyttar informationspunkten till ett annat tillfälle.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på om informationsärendet kan flyttas till ett annat tillfälle och
finner att kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att informationsärendet flyttas till ett annat tillfälle.
___
Beslutsexpediering
Kommunchef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

KS.2016.3

KF § 7

Avsägelse från Lena Wingbro (FIA) gällande
förtroendeuppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige
Lena Wingbro (FIA) har inkommit med en avsägelse från förtroendeuppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.
Valberedningen föreslår att Lena Wingbro (FIA) entledigas från förtroendeuppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige samt att länsstyrelsen tillskrivs angående en ny sammanräkning
med syftet att utse en ny ledamot till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag



Avsägelse från Lena Wingbro (FIA) inkommen 2016-01-21.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på om Lena Wingbro (FIA) kan entledigas från sitt
förtroendeuppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och finner att kommunfullmäktige
beslutar detsamma.
Ordförande ställer proposition på om länsstyrelsen ska tillskrivas angående en ny
sammanräkning med syftet att utse en ny ledamot till kommunfullmäktige och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Lena Wingbro (FIA) från sitt förtroendeuppdrag
som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar att länsstyrelsen ska tillskrivas angående en ny sammanräkning
med syftet att utse en ny ledamot till kommunfullmäktige.
___
Beslutsexpediering
Lena Wingbro
Länsstyrelsen
Lön
Kommunsekreterare
Utvecklings- och förvaltningssekr.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

KS.2016.3

KF § 8

Avsägelse från Sonny Landerberg (MP) gällande
förtroendeuppdraget som 2:e vice ordförande i
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Sonny Landerberg (MP) har inkommit med en avsägelse avseende förtroendeuppdraget som
ledamot och 2:e vice ordförande i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.
Valberedningen föreslår att Sonny Landerberg (MP) entledigas från förtroendeuppdraget som
ledamot och 2:e vice ordförande i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden. Vidare föreslår
valberedningen att Jonas Nielsen (MP) utses till ny ledamot i omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden samt till ny 2:e vice ordförande.
Beslutsunderlag



Avsägelse från Sonny Landerberg (MP), inkommen 2016-02-23.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Sonny Landerberg (MP) kan entledigas från
förtroendeuppdraget som ledamot och 2:e vice ordförande i omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
förslaget.
Ordförande ställer proposition på om Jonas Nielsen (MP) kan utses till ny ledamot i omsorgsoch arbetsmarknadsnämnden samt till ny 2:e vice ordförande. Ordförande finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet förslaget.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Sonny Landerberg (MP) från förtroendeuppdraget
som ledamot och 2:e vice ordförande i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar att utse Jonas Nielsen (MP) till ny ledamot i omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden samt till ny 2:e ordförande.
___
Beslutsexpediering
Sonny Landerberg
Jonas Nielsen
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Lön
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

KS.2016.3

KF § 9

Avsägelse från Jonas Nielsen (MP) gällande
förtroendeuppdraget som ledamot i kultur- och
fritidsnämnden
Jonas Nielsen (MP) har inkommit med en avsägelse från förtroendeuppdraget som ledamot i
kultur- och fritidsnämnden.
Valberedningen föreslår att Jonas Nielsen (MP) entledigas från sitt förtroendeuppdrag som
ledamot i kultur- och fritidsnämnden. Vidare föreslår valberedningen att Sonny Landerberg
(MP) utses till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag



Avsägelse från Jonas Nielsen (MP), inkommen 2016-02-29

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på om Jonas Nielsen (MP) kan entledigas från sitt
förtroendeuppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Ordförande ställer proposition på om Sonny Landerberg (MP) kan väljas till ny ledamot i
kultur- och fritidsnämnden och finner att kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Jonas Nielsen (MP) från förtroendeuppdraget som
ledamot i kultur- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar att utse Sonny Landerberg (MP) till ny ledamot i kultur- och
fritidsnämnden.
___
Beslutsexpediering
Jonas Nielsen
Sonny Landerberg
Kultur- och fritidsnämnden
Lön

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

KS.2016.3

KF § 10

Avsägelse från Rune Karlsson (SD) gällande
förtroendeuppdraget som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden
Rune Karlsson (SD) har inkommit med en avsägelse från förtroendeuppdraget som ersättare i
kultur- och fritidsnämnden.
Valberedningen föreslår att Rune Karlsson (SD) entledigas från förtroendeuppdraget som
ersättare i kultur- och fritidsnämnden. Vidare föreslår valberedningen att Charlie Ceder (SD)
väljs till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag



Avsägelse från Rune Karlsson (SD), inkommen 2016-02-08

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på om Rune Karlsson (SD) kan entledigas från
förtroendeuppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Ordförande ställer proposition på om Charlie Ceder (SD) kan utses till ny ersättare i kulturoch fritidsnämnden och finner att kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Rune Karlsson (SD) från förtroendeuppdraget
som ersättare kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar att välja Charlie Ceder (SD) till ny ersättare i kultur- och
fritidsnämnden.
___
Beslutsexpediering
Rune Karlsson
Charlie Ceder
Kultur- och fritidsnämnden
Lön

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

KS.2016.3

KF § 11

Avsägelse från Ina Näsmark (FIA) avseende
förtroendeuppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen
Ina Näsmark (FIA) har inkommit med en avsägelse från förtroendeuppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen.
Valberedningen föreslår att Ina Näsmark (FIA) entledigas från förtroendeuppdraget som
ersättare i kommunstyrelsen samt att Rolf Engström (FIA) väljs till ny ersättare i
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag



Avsägelse från Ina Näsmark (FIA), inkommen 2016-02-25

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på om Ina Näsmark (FIA) kan entledigas från sitt
förtroendeuppdrag som ersättare i kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige
beslutar detsamma.
Ordförande ställer proposition på om Rolf Engström (FIA) kan väljas till ny ersättare i
kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Ina Näsmark (FIA) från förtroendeuppdraget som
ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att utse Rolf Engström (FIA) till ny ersättare i
kommunstyrelsen
___
Beslutsexpediering
Ina Näsmark
Rolf Engström
Kommunstyrelsen
Lön

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

KS.2016.3

KF § 12

Val av ny nämndeman fram till och med 2019-12-31
med anledning av Julia Elstring Högbergs (S)
avsägelse
Alingsås tingsrätt meddelar att Julia Elstring Högberg (S) har entledigats från
förtroendeuppdraget som nämndeman och önskar att Ale kommunfullmäktige föreslår en ny
nämndeman.
Valberedningen föreslår att beslut om förslag på ny nämndeman bordläggs till nästkommande
möte.
Beslutsunderlag



Begäran om förslag på ny nämndeman, inkommen 2016-02-10.

Beslutsgång

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande möte.
___
Beslutsexpediering
Alingsås tingsrätt
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

KS.2016.3

KF § 13

Avsägelse från Emelie Dahlqvist (S) gällande
förtroendeuppdraget som ersättare i
utbildningsnämnden
Emelie Dahlqvist (S) har inkommit med en avsägelse från förtroendeuppdraget som ersättare
i utbildningsnämnden.
Valberedningen föreslår att Emelie Dahlqvist (S) entledigas från förtroendeuppdraget som
ersättare i utbildningsnämnden samt att val av ny ersättare till utbildningsnämnden, bordläggs
till nästkommande möte.
Beslutsunderlag



Avsägelse från Emelie Dahlqvist, inkommen 2016-01-12.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på om Emelie Dahlqvist (S) kan entledigas från sitt
förtroendeuppdrag som ersättare i utbildningsnämnden och finner att kommunfullmäktige
beslutar detsamma.
Ordförande ställer proposition på om val av ny ersättare till utbildningsnämnden kan
bordläggas till nästkommande möte och finner att kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Emelie Dahlqvist (S) från förtroendeuppdraget
som ersättare i utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga val av ny ersättare till utbildningsnämnden, till
nästkommande möte.
___
Beslutsexpediering
Emelie Dahlqvist
Utbildningsnämnden
Lön

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

18(62)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

KS.2016.77

KF § 14

Svar från Paula Örn (S) på interpellation om
skollokaler
Elena Fridfelt (C) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Paula Örn (S) som berör statusen för processer gällande nybyggnation och renovering av
skollokaler m.m.
Kommunstyrelsens ordförande Paula Örn (S) har ej besvarat interpellationen inför dagens
möte.
Beslutsunderlag



Interpellation, inkommen 2016-02-22

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på om interpellationen kan besvaras vid nästkommande möte
och finner att kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen ska besvaras vid kommunfullmäktiges möte
den 11 april 2016.
___
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

KS.2016.78

KF § 15

Svar från Rolf Gustavsson (S) på interpellation om
skollokaler
Elena Fridfelt (C) har inkommit med en interpellation till samhällsbyggnadsnämndens
ordförande Rolf Gustavsson (S) som berör statusen för processer gällande nybyggnation och
renovering av skollokaler m.m.
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Rolf Gustavsson (S) har ej besvarat interpellationen
inför dagens möte.
Beslutsunderlag



Interpellation, inkommen 2016-02-22

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på om interpellationen kan besvaras vid nästkommande möte
och finner att kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen ska besvaras vid kommunfullmäktiges möte
den 11 april 2016.
___
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

20(62)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

KS.2016.27

KF § 16

Marköverlåtelse och genomförandeavtal för
Änggatan/Utby 3:25 m.fl.
Förslag till marköverlåtelse- och genomförandeavtal har upprättats mellan kommunen och
AB Alebyggen för genomförande av detaljplan "Bostäder inom Utby 3:25 mfl". Det aktuella
planområdet är beläget i centrala Älvängen och AB Alebyggen avser att bebygga området med
ca 75 st hyreslägenheter. Detaljplanen medger även byggnation av parkering/ parkeringshus i
norr. AB Alebyggen har bekostat detaljplanen.
Huvuddelen av marken inom planområdet ägs av kommunen men några fastigheter är
privatägda. Marköverlåtelse- och genomförandeavtalet reglerar överlåtelse av mark till AB
Alebyggen och en mindre marköverlåtelse från AB Alebyggen till kommunen. AB Alebyggen
erlägger 4 035 000 kronor till kommunen i ersättning för marken. Avtalet reglerar även ansvar
för utbyggnad av allmän plats samt parkering. Kommunen ansvarar för genomförandet av
utbyggnaden av allmänna anläggningar och AB Alebyggen ersätter kommunen för
utbyggnaden genom att erlägga gatukostnadsersättning. Kommunen bekostar och bygger
markparkering inom parkeringskvarteret och ansvarar också för att senare eventuellt bygga
parkeringshus. Separata upplåtelseavtal ska tecknas mellan kommunen och AB Alebyggen där
kommunen upplåter parkeringsplatser till AB Alebyggen till kommunens självkostnadspris.
Beslutsunderlag

·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-01-28
Marköverlåtelse- och genomförandeavtal inkl Bilaga A-D
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-23 § 20

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till
Marköverlåtelse- och genomförandeavtal med AB Alebyggen avseende marköverlåtelsen och
genomförandet av detaljplan för bostäder inom Utby 3:25 m.fl.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande
och kommunchefen eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning underteckna
avtalet.
Beslutsgång

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

21(62)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till Marköverlåtelse- och
genomförandeavtal med AB Alebyggen avseende marköverlåtelsen och genomförandet av
detaljplan för bostäder inom Utby 3:25 m.fl.
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen eller
deras ersättare, att för kommunens räkning underteckna avtalet.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Mark- och exploateringschef, Ale kommun
För kännedom
AB Alebyggen, Ale kommun
Ekonomichef, Ale kommun
Verksamhetschef Plan- och bygg, Ale kommun
Verksamhetschef Teknik, Ale kommun

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

KS.2015.262

KF § 17

Handlingsprogram 2016 - 2019 Lagen om skydd
mot olyckor och extraordinär händelse
Varje svensk kommun har ett uttalat ansvar att förbereda sig för oönskad händelse, enligt Lag
om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinär händelse i fredstid och höjd
beredskap (2006:544). Därför ska alla kommuner arbeta fram en kommunal risk- och
sårbarhetsanalys. Denna analys ska ses som en del av kommunens förebyggande
säkerhetsarbete och syftar till att identifiera kommunens risker och sårbarheter. Analysen
syftar även till att öka kunskapen om vad som kan hända i kommunen och därmed till att
höja riskmedvetenheten.
Med hjälp av risk- och sårbarhetsanalysen, kan alla få en gemensam bild av hur kommunens
risker och sårbarheter ser ut. Viktiga aktörer får därmed god kunskap om varandras områden
och kan tillsammans sträva efter att kommunens invånare får en trygg och säker miljö att bo
och vistas i. Risk- och sårbarhetsanalysen måste vara en levande process med tanke på att
samhället hela tiden utvecklas, vilket innebär att nya hot och risker tillkommer, medan andra
försvinner.
Inför varje mandatperiod fastställer kommunfullmäktige ett handlingsprogram där
identifierade åtgärder enligt risk- och sårbarhetsanalysens mål, åtgärder och samverkansformer
tydliggörs för kommunens nämnder, styrelser och bolag. Respektive handling/aktivitet
genererar en aktivitetsplan för respektive nämndområde. Uppföljning av
handlingsprogrammet sker årligen i samband med bokslutet. Nämndens ansvar hanteras i
respektive nämndplan.
Beslutsunderlag





Tjänsteutlåtande, 2016-01-22
Handlingsprogram 2016-2019 enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om
extraordinär händelse, förslag 2016-01-22
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-23 § 19

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta "Handlingsprogram 20162019 enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om extraordinär händelse" i enlighet med
förslag 2016-01-22.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunstyrelsen får rätt att under
programperioden 2016-19 besluta om mindre justeringar/ändringar i Handlingsprogrammet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

23(62)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar, delegera till
kommunchefen att under programperioden besluta om mindre justeringar/ändringar i
handlingsprogrammet.
Yrkande

Under kommunfullmäktiges möte yrkar Robert Jansson (SD) på tillägget att samarbete
inrättas med FRG frivilliga resursgruppen under 2016 vilket införlivas i aktivitetslistan
"Förebyggande insatser för att stärka förmågan att hantera en extraordinär händelse" på sidan
14 i handlingsprogrammet
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 detsamma.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta "Handlingsprogram 2016-2019 enligt Lag om skydd
mot olyckor och Lag om extraordinär händelse" i enlighet med förslag 2016-01-22.
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får rätt att under programperioden 201619 besluta om mindre justeringar/ändringar i Handlingsprogrammet.
Kommunfullmäktige beslutar att delegera till kommunchefen att under programperioden
besluta om mindre justeringar/ändringar i handlingsprogrammet.
Reservation

Robert Jansson (SD), Rune Karlsson (SD), Lennie Kjellman (SD), Hanna Tjusling (SD) och
Kennet Sandow (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motiveringen:
Vi reserverar oss mot att inte bifalla vårt tilläggsyrkande om att inrätta ett samarbete med FRG frivilliga
resursgruppen vilken föreslås införlivas i listan "Förebyggande insatser för att stärka förmågan att hantera en
extraordinär händelse", s. 14.
Vi saknar konkreta förslag om hur och med vilka organisationer, myndigheter som en fördjupad samverkan
ska ske med. Just förmågan att på fält klara av en extraordinär händelse är nog så viktig att ta höjd för. En
extraordinär händelse som exempelvis en översvämning eller uteblivna vattenleveranser kan innebära en
oerhörd stor påfrestning på kommunens resurser vilket vi ser oro för om kommunen verkligen klarar av med
dagens tillsatta resurser.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

24(62)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

Beslutsexpediering
Administrativ chef, sektor kommunstyrelsen
Brotts- och säkerhetshandläggare
Länsstyrelsen
Bohus Räddningstjänstförbund
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

KS.2015.380

KF § 18

Drogpolicy för Ale kommun
Ett tydligt och helhetsinriktat förebyggande arbete är en god investering för framtiden och
skapar goda livsbetingelser för invånarna i kommunen och bidrar i sin tur till ett socialt
hållbart samhälle Det drogförebyggande arbetet är en del av det socialt hållbara
utvecklingsarbetet som nu växer fram i Ale kommun.
Denna policy ska ligga som grund för det dagliga arbetet i det drogförebyggande arbetet och
vara en vägledning i ett gemensamt synsätt och gemensamma ambitioner för Ale kommun.
De fokuserar på tre delar:
·

Främjande och förebyggande arbete

·

Kontrollerande arbete

·

Behandlande arbete

Ale kommun ska vara rustat på alla tre områden, med särskilt fokus på förebyggande insatser.
Beslutsunderlag

·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2015-12-08
Förslag till drogpolicy
Kommunstyrelsens beslut 2016-01-19 § 3

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta policy för det
drogförebyggande arbetet.
Yrkande

Under kommunfullmäktiges möte yrkar Mikael Berglund (M) på tillägget att
kommunfullmäktige ska ges en återrapportering om det drogförebyggande arbetet i mars
månad 2017.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Ordförande ställer proposition på Mikael Berglunds (M) tilläggsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

26(62)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för det drogförebyggande arbetet.
Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktige ska ges en återrapportering angående
det drogförebyggande arbetet på kommunfullmäktiges möte i mars månad 2017.
___
Beslutsexpediering
För kännedom
Kommunchef
Sektorchefer
Verksamhetschefer
Enhetschefer
Sektor kommunstyrelsens avdelningschefer

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

KS.2016.23

KF § 19

Borgen till Starrkärr fiberförening
Starrkärrs fiberförening Ekonomisk förening är en förening som avser bygga ett optiskt
bredbandsnät på landsbygden i kommunens södra del runt Starrkärr. Föreningen beräknar
byggkostnaden till 21,8 Mkr, varav 8,7 Mkr utgör bidrag, det finns idag tecknade
anslutningsavtal med ett värde om 11,7 Mkr, under projektet beräknar man nå 13,6 Mkr.
Tidplanen för besked om bidrag på 40% av byggkostnaderna har kontinuerligt flyttats fram av
Jordbruksverket. Om bidrag erhålls behövs en kredit under byggtiden, 2 år, då bidraget
normalt betalas ut efter godkänd slutbesiktning av anläggningen. Skepplanda fiberförening har
nu inkommit med en begäran om kommunal borgen för föreningen under byggnationstiden.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-14 § 208 att ge Skepplanda fiberförening borgen om
max 6,8 miljoner.
I kommunens finanspolicy, fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 § 173, framgår:
"Kommunal borgen och garantier lämnas normalt endast till företag ingående i
kommunkoncernen och då för lån till bostäder och lokaler för allmänna ändamål".
Kommunen ska ha "en mycket restriktiv inställning till borgen för lån till andra låntagare och
ändamål. Det förutsatts att kommunen har ett uttalat intresse för verksamheten/aktiviteten
och att kommunal borgen är en sannolik förutsättning för finansiering."
Ale kommun har i IT Infrastrukturplan 2014-2020 formulerat följande: "Den övergripande
målsättningen för Ale kommun är att bredband ska underlätta tillvaron för invånare och
näringsliv, stimulera tillväxten samt bidra till en långsiktigt hållbar utveckling i enlighet med
kommunens vision. Delmål:
•

År 2015 bör 40 procent av invånare och näringsliv ha tillgång till bredband med
hastighet om minst 100 Mbit/s.

•

År 2020 bör 90 procent av alla hushåll och arbetsplatser ha möjlighet till bredband med
hastighet om minst 100 Mbit/s.

Med detta antar kommunen de mål som anges i bredbandsstrategi för Sverige.
Riskbedömning: När fiberföreningarna söker stöd ska de uppfylla vissa kriterier som
poängsätts, maximalt 500 poäng. Länsstyrelsen, som handlägger stödprogrammet, säger att
fiberföreningar som har kompletta ansökningar och når upp till 400 poäng, kommer att få
stöd i denna omgång (beslut uppskattningsvis i januari/februari/mars 2016). Förvaltningen
har kontaktat Starrkärrs fiber och fått uppgiften att de når maxpoäng i sin ansökan.
I detta fallet finns inte möjlighet att infordra någon säkerhet för ett borgensåtagande. För att
minimera kommunens risktagande, vid ett eventuellt borgensbeslut, kan beslutet villkoras till
att borgen lämnas för maximalt 8,7 Mkr under förutsättning att det finns beslut om stöd från
länsstyrelsen och att det finns undertecknade anslutningsavtal motsvarande 13,6 Mkr.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

28(62)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

Beslutsunderlag

·
·
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-02-02.
Förfrågan borgensman, 2016-02-02
Likviditets och investeringsplan, 2016-02-02
Ansökan om projektstöd, 2016-02-02
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-23 § 22

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att gå i kommunal borgen för
Starrkärrs fiberförening om max 8,7 Mkr under förutsättning att det finns undertecknade
anslutningsavtal motsvarande 13,6 Mkr.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande
och kommunchef eller deras ersättare att underteckna erforderliga handlingar.
Yrkande

Under kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Paula Örn (S) bifall till kommunstyrelsens
beslutsförslag.
Beslutsgång

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att gå i kommunal borgen för Starrkärrs fiberförening om max
8,7 Mkr under förutsättning att det finns undertecknade anslutningsavtal motsvarande 13,6
Mkr.
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommunchef eller deras
ersättare att underteckna erforderliga handlingar.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Ekonomichefen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

29(62)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

För kännedom
Bredbandssamordnaren
Starrkärrs fiberförening

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

KS.2016.32

KF § 20

Detaljplan för bostäder inom Utby 3:25 mfl - beslut
om antagande
Kommunstyrelsen beslutade 2010-04-13 (KS § 101) att ge miljö- och byggförvaltningen i
uppdrag att starta detaljplanearbete för bostadsändamål för markområdet Utby 3:25 med
kringliggande fastigheter i Älvängen. Planarbetet har skett med normalt planförfarande i
enlighet med 5 kap. 20 § plan- och bygglagen (PBL 1987:10).
Planens syfte är att möjliggöra nya bostäder centralt i Älvängen, i nära anslutning till
resecentrum, service och utbyggd infrastruktur. Planen ger även möjligheten till uppförande
av parkeringshus vid E45. Planens syfte är även att värna 30/40-tals karaktären på handelsoch bostadshusen mot Göteborgsvägen som är del av handelsstråket med Älvängens äldsta
hus.
Planförslaget har varit ute på samråd med berörda myndigheter, sakägare m.fl. under tiden
2014-01-09 till 2014-02-07. Utställning ägde rum 2015-11-03 till
2015-12-01. Inkomna synpunkter och förändringar av planförslaget utifrån inkomna
synpunkter redovisas i utställningsutlåtande som bifogas tjänsteutlåtandet.
Inför antagandet har den geotekniska utredningen reviderats i enlighet med Statens
Geotekniska Instituts (SGI) yttrande i utställningen. SGI har därefter yttrat sig på
revideringen och gjort bedömningen att utredningen når upp i den detaljerade utredningsnivå
som krävs. Sammanfattningsvis har SGI, från geoteknisk säkerhetssynpunkt, inga ytterligare
invändningar mot fortsatt planläggning.
Ale kommun bedömer att ett genomförande av planen inte leder till en betydande påverkan
på miljö, hälsa eller hushållning med mark, vatten eller andra resurser enligt 5 kap. 18 § PBL.
Mellan Ale kommun och AB Alebyggen ska ett marköverlåtelse- och genomförandeavtal
tecknas. Avtalet ska vara undertecknat av båda parter och godkänt av kommunfullmäktige
innan detaljplanen kan antas. Ärendenummer för avtalet KS.2016.27.
Beslutsunderlag

·
·
·
·
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-01-27
Plankarta
Illustrationskarta
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Utställningsutlåtande
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-23 § 21

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

31(62)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat utställningsutlåtande.
Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslaget till detaljplan.
Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att fatta beslut om att anta förslag till
detaljplan för bostäder inom Utby 3:25 m.fl. enligt PBL 5 kap 29 § (1987:10).
Jäv

I samband med att kommunfullmäktige ska påbörja behandlingen av ärendet, anmäler Jan A
Pressfeldt (AD) jäv. Jan A Pressfeldt (AD) deltar således ej i beslutet. Ingen ersättare träder in
i hans ställe då det inte finns någon ersättare att kalla in.
Yrkande

Under kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Paula Örn (S) bifall till kommunstyrelsens
beslutsförslag.
Beslutsgång

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till detaljplan för bostäder inom Utby 3:25 m.fl.
Enligt PBL 5 kap 29 § (1987:10).
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Planadministratör

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

KS.2016.44

KF § 21

Hyreskontrakt avseende nytt äldreboende och nya
verksamhetslokaler i Älvängen
Kommunstyrelsen har den 15 oktober 2015, § 196, givit förvaltningen i uppdrag att utarbeta
ett avtal om förhyrning av äldreboende och trygghetsbostäder i Älvängen.
Ett hyreskontrakt har utarbetats med Skanska Sverige AB avseende äldreboende och
verksamhetslokaler på del av fastigheten Starrkärr 4:10 i Älvängen.
Samhällsbyggnadsnämnden, 2016-02-25, § 9 och omsorg- och arbetsmarknadsnämnden,
2016-02-25, § 14, har var för sig behandlat ärendet och tillstyrker att kommunfullmäktige
godkänner hyreskontraktet.
Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden har även beslutat att informera kommunfullmäktige
om att den kommande kostnadsökningen kommer att innebära ett behov av en utökning av
nämndens ram från och med 2018.
Beslutsunderlag

·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-02-26.
Hyreskontrakt 2016-01-27.
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-07 § 41

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige godkänna hyreskontrakt för lokal
avseende del av Starrkärr 4:10, undertecknat av parterna den 27 januari 2016, för kommunens
räkning av kommunstyrelsens ordförande Paula Örn och kommunchefen Björn Järbur.
Yrkande

Under kommunfullmäktiges möte yrkar Paula Örn (S) på tillägget att kommunfullmäktige ska
ge kommunstyrelsen i uppdrag att säkerställa att köket (i lokalen) kan användas som
tillagningskök.
Elena Fridfelt (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag samt Paula Örns (S)
tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Ordförande ställer proposition på Paula Örns (S) tilläggsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

33(62)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna hyreskontrakt för lokal avseende del av Starrkärr 4:10,
undertecknat av parterna den 27 januari 2016, för kommunens räkning av kommunstyrelsens
ordförande Paula Örn och kommunchefen Björn Järbur.
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att säkerställa att köket (i
lokalen) kan användas som tillagningskök.
I samband med denna punkt fattar även kommunfullmäktige beslut om att ajournera sig
mellan kl. 20.47-20.52
___
Beslutsexpediering
För kännedom
Administrativ chef sektor kommunstyrelsen
Kommunchef
Skanska Sverige AB
Samhällsbyggnadsnämnden
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

34(62)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

KS.2016.55

KF § 22

Ansökan om lån från Backa Säteri IF
Den nybildade ideella föreningen Backa Säteri IF arbetar för att ta över golfbanan i Nödinge
från en kommersiell aktör. Föreningen har tidigare drivits som ett bolag där golfspelarna varit
andelsägare.
Noggrann analys av det ekonomiska läget visar att föreningen behöver ett mindre lån
inledningsvis under tiden som verksamheten kommer igång. Beloppet uppgår till 200 tkr
vardera under åren 2016 och 2017. Under 2018 behövs ett lån på 100 tkr.
Ale kommun ger i normalfallet inga lån eller borgensåtaganden till föreningar eller andra
aktörer. I detta fall har golfbanan en särskild betydelse för identiteten i Nödinge. Golfbanan
är en del av identiteten som byggts upp när området runt Backa etablerats. Denna identitet
kommer att vara en viktig del av den attraktiva småstaden som skapas när nybyggnationen
och kompletteringen startar som på sikt innebär att Nödinge skall växa till dubbla antalet
invånare till 2030.
Beslutsunderlag

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-02-22
Ansökan från Backa Säteri IF om ekonomisk stöttning från Ale kommun, 2016-02-17
Budget version 1, 2016-02-17
Budget version 2, 2016-02-22
Backa Säteri IF- protokoll konstituerande möte 2015-01-11, 2016-02-27
Backa Säteri IF - Verksamhetsberättelse 2015, 2016-02-22
Backa Säteri IF - styrelse, 2016-02-17
Backa Säteri IF - medlemstillströmning till 2016-02-21, 2016-02-22
Backa Säteri IF - medlemstillströmning till 2016-02-07, 2016-02-17
Förslag till arrendeavtal 2016-02-12, 2016-02-22
Backa Säteri IF - presentation till politiker, 2016-02-17
Backa Säteri IF - organisation, 2016-02-17
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-23 § 32

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna ett lån till Backa
Säteri IF om sammanlagt 500 tkr att utbetalas under tre år.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lånet utbetalas från det egna
kapitalet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

35(62)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lånet till Backa Säteri IF
utbetalas under förutsättning att ett erforderligt antal betalande medlemmar uppnåtts per
2016-03-31.
Jäv

I samband med att kommunfullmäktige ska påbörja behandlingen av ärendet, anmäler Jenny
Sandqvist (MP) och Maj Holmström (M) jäv. Jenny Sandqvist (MP) och Maj Holmström (M)
deltar således ej i beslutet. Marcela Vilches Furió (MP) och Åke Johansson (M) ersätter sina
partikollegor.
Yrkande

Under kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Paula Örn (S) på återremiss av ärendet med
motiveringen att de ekonomiska underlagen för ansökan ska förtydligas. Vidare så ska
kommunstyrelsen undersöka om andra ekonomiska lösningar så som borgensåtagande eller
liknande kan vara möjligt.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras under dagens möte eller om
ärendet ska återremitteras. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska
återremitteras.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med motiveringen att de ekonomiska
underlagen för ansökan ska förtydligas. Vidare så ska kommunstyrelsen undersöka om andra
ekonomiska lösningar så som borgensåtagande eller liknande kan vara möjligt.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Ekonomichefen
Kommunchefen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

36(62)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

KS.2015.364

KF § 23

Allmän stadga för Ale kommuns styrelser och
nämnder
En total översyn av kommunstyrelsens och nämndernas reglementen har genomförts. I
samband därmed har även en översyn av allmän stadga gjorts. Förvaltningens förslag till
allmän stadga innehåller följande större förändringar.
·
·
·
·
·
·

Allmän stadga gäller inte endast för kommunens nämnder utan även för kommunstyrelsen. (3 §)
Till nämnd överförs ansvaret för indrivning av fordringar, ingående av
överenskommelse om amorteringsplan m.m. (14-15 §§)
Nämnd som driver viss verksamhet, får uttryckligt stöd för att ge en annan nämnd
service i vissa fall. (22 §)
Nämndens ansvar för kungörande av författningar klargörs.
Ledamot som har förhinder att delta i sammanträde ska underrätta den ersättare som är
i tur att tjänstgöra. (45 §)
Nämnden får med vissa undantag själv möjligheten att bestämma vem som ska
underteckna nämndens handlingar. (53 §)

Beslutsunderlag

·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-02-02
Allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale kommun märkt "Förslag 2016-02-02"
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-23 § 31

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige efter ovanstående ändring beslutar att anta
allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale kommun i enlighet med kommunstyrelsens
förslag märkt "Förslag 2016-02-23".
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att stadgan träder i kraft den 1
april 2016, då nu gällande allmän stadga för Ale kommuns nämnder upphör att gälla.
Beslutsgång

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

37(62)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale kommun
i enlighet med kommunstyrelsens förslag märkt "Förslag 2016-02-23".
Kommunfullmäktige beslutar att stadgan träder i kraft den 1 april 2016, då nu gällande allmän
stadga för Ale kommuns nämnder upphör att gälla.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunjuristen
För kännedom
Samtliga nämnder
Valberedningen
Samtliga sektorchefer
Samtliga administrativa chefer
Samtliga kommunsekreterare
Samtliga nämndsekreterare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

38(62)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

KS.2015.356

KF § 24

Reglemente för kommunstyrelsen
En total översyn av kommunstyrelsens och nämndernas reglementen har genomförts.
Förvaltningens förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen innehåller följande större
förändringar.
·
·

·

·

·
·

Fullmäktige får uttryckligt stöd för att ändra antalet ledamöter och ersättare innan
fullmäktiges val förrättas. (3 §)
Ansvaret för kommunens lokalförsörjning överförs från samhällsbyggnadsnämnden.
Ansvaret sammanläggs med ansvaret för försörjning av bostäder i kommunens
verksamhet, men omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden får även fortsättningsvis hyra
bostäder. Kommunstyrelsen har därmed i klartext ansvaret för försörjning av byggnader
för kommunal verksamhet och planeringen av denna. (13-15 §§)
Kommunstyrelsen får en uttrycklig generell rätt att ge övriga nämnder service, men
detta ska i så fall intas i en överenskommelse med berörda nämnder. Bestämmelsen
syftar till att reglera den nya serviceorganisationen. I reglementet angivna verksamheter
är exempel och låser inte vilken serviceverksamhet kommunstyrelsen får bedriva. (38 §)
Fullmäktiges delegering till kommunstyrelsen har utökats bland annat med utlösande av
avtalade optioner och förköpsklausuler. Dessa har införts för att det i denna typ av fall
ofta finns behov av att snabbt ge ett svar för att en motpart inte är beredd att ge
kommunen en längre tid för beslut. (43 §)
Bestämmelser om arbetsformer som är gemensamma för kommunstyrelsen och
nämnderna överförs från reglemente för kommunstyrelsen till allmän stadga.
Bestämmelser som endast avser kommunstyrelsen finns kvar i reglementet. (45-47 §§)
Verksamheter som kommunstyrelsen har ansvaret för ligger under rubriken
”Verksamhetsområde”. Kommunstyrelsens särskilda uppgifter ligger under rubriken
”Ledningsfunktion”.

Beslutsunderlag

·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-02-10
Reglemente för kommunstyrelsen märkt "Förslag 2016-02-10"
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-23 § 23

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för
kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningens förslag märkt "Förslag
2016-02-10".
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att reglementet träder i kraft den
1 april 2016, då nu gällande reglemente upphör att gälla.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

39(62)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

Beslutsgång

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för kommunstyrelsen i enlighet med
förvaltningens förslag märkt "Förslag2016-02-10".
Kommunfullmäktige beslutar att reglementet träder i kraft den 1 april 2016, då nu gällande
reglemente upphör att gälla.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunjuristen
För kännedom
Kommunstyrelsen
Valberedningen
Sektorchefen
Administrative chefen
Kommunsekreteraren

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

40(62)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

KS.2015.360

KF § 25

Reglemente för omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
En total översyn av kommunstyrelsens och nämndernas reglementen har genomförts.
Förvaltningens förslag till nytt reglemente för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
innehåller följande större förändringar.
·
·

·

Fullmäktige får uttryckligt stöd för att ändra antalet ledamöter och ersättare innan
fullmäktiges val förrättas. (3 §)
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden får rätt att hyra bostadslägenheter på vissa
villkor. Skrivningen möjliggör ett smidigt samarbete mellan nämnden och hyresvärdar.
Nämndens ansvar avser endast det hyreskontrakt nämnden väljer att ingå.
Kommunstyrelsens ansvar för försörjning av lokaler och bostäder för kommunens
verksamhet kvarstår utan inskränkning. (15 §)
Uthyrning av bostadslägenheter i omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens verksamhet
ansvarar nämnden i vissa fall för. Detta underlättar sekretesshanteringen och skapar
kortare kontaktvägar om det uppstår problem i ett hyresförhållande.

Beslutsunderlag

·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-01-29.
Reglemente för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden märkt "Förslag 2016-02-02".
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-23 § 27.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för omsorgsoch arbetsmarknadsnämnden i enlighet med förvaltningens förslag märkt "Förslag 2016-0202".
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att reglementet träder i kraft den
1 april 2016, då nu gällande reglemente upphör att gälla.
Yrkande

Under kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Robert Jansson (SD) på ändring i omsorgsoch arbetsmarknadsnämndens reglemente 9 §. Följande del föreslås utgå:
Nämnden får träffa överenskommelse med staten om mottagande av flyktingar under förutsättning att
överenskommelsen går att säga upp till upphörande minst en gång varje kalenderår.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

41(62)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Ordförande ställer proposition på Robert Janssons (SD) ändringsyrkande och finner att
kommunfullmäktige avslår detsamma.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
i enlighet med förvaltningens förslag märkt "Förslag 2016-02-02".
Kommunfullmäktige beslutar att reglementet träder i kraft den 1 april 2016, då nu gällande
reglemente upphör att gälla.
Reservation

Robert Jansson (SD), Rune Karlsson (SD), Lennie Kjellman (SD), Hanna Tjusling (SD) och
Kennet Sandow (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
Vi reserverar oss mot att inte bifalla vårt ändringsyrkande där 9:e paragrafen föreslås utgå.
Motivering: vi anser att kommunfullmäktige ska godkänna den här typen av överenskommelse. Beslut om
överenskommelser är av principiell karaktär och ska således beslutas av kommunfullmäktige.
Protokollsanteckning

Paula Örn (S), Björn Norberg (S), Kristina Raad (S), Klas Karlsson (S), Thomas Hermansson
(S), Catharina Eliasson (S), Dennis Ljunggren (S), Christina Oskarsson (S), Ingrid Inhammar
(S), Peter Ohlsson (S), Anders Rollings (S), Jessica Norberg (S), Monica Samuelsson (S), Rolf
Gustavsson (S), Stefan Hagman (S), Jarl Karlsson (S), Christer Pålsson (V), Tommy
Gustafsson (V), Birgitta Andersson (V), Jenny Sandqvist (MP), Carlos Trischler (MP) och
Johan Ström (MP) lämnar följande protokollsanteckning:
Vi ser inte att det är rimligt att ha en princip i förhållande till en specifik fråga inom en nämnds område som
vi inte applicerar på övriga nämnder.
Det framstår som att det är motståndet mot flyktigar och inte principer som driver sverigedemokraternas
ställningstagande i den här frågan.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

42(62)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunjuristen
För kännedom
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Valberedningen
Sektorchefen
Administrativa chefen
Nämndsekreterare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

43(62)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

KS.2015.362

KF § 26

Reglemente för jävsnämnden
En total översyn av kommunstyrelsens och nämndernas reglementen har genomförts.
Förvaltningens förslag till nytt reglemente för jävsnämnden innehåller följande större
förändringar.
·
·

Fullmäktige får uttryckligt stöd för att ändra antalet ledamöter och ersättare innan
fullmäktiges val förrättas. (2 §)
Avgränsningen mellan samhällsbyggnadsnämndens och jävsnämndens ansvar ändras.
Jävsnämnden ansvarar endast för de ärenden som samhällsbyggnadsnämnden är
förhindrad att handlägga.

Beslutsunderlag

·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-01-29
Reglemente för jävsnämnden märkt "Förslag 2016-01-29"
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-23 § 29

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för
jävsnämnden i enlighet med förvaltningens förslag märkt "Förslag
2016-01-29".
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att reglementet träder i kraft den
1 april 2016, då nu gällande reglemente upphör att gälla.
Beslutsgång

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för jävsnämnden i enlighet med
förvaltningens förslag märkt "Förslag
2016-01-29".
Kommunfullmäktige beslutar att reglementet träder i kraft den 1 april 2016, då nu gällande
reglemente upphör att gälla.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

44(62)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunjuristen
För kännedom
Jävsnämnden
Sektorchefen
Administrativa chefen
Nämndsekreteraren

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

45(62)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

KS.2015.357

KF § 27

Reglemente för utbildningsnämnden
En total översyn av kommunstyrelsens och nämndernas reglementen har genomförts.
Förvaltningens förslag till nytt reglemente för utbildningsnämnden innehåller följande större
förändringar.
·
·
·

Fullmäktige får uttryckligt stöd för att ändra antalet ledamöter och ersättare innan
fullmäktiges val förrättas. (3 §)
Ansvaret för skolbibliotek förs över från kultur och fritidsnämnden. Detta framgår av
att utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt skollagen, vari
skolbibliotek regleras. (4 §)
Ansvaret för skolmat kvarligger på nämnden, även om nämnden förväntas köpa
tjänsten av kommunstyrelsen. Detta framgår av att utbildningsnämnden fullgör
kommunens uppgifter enligt skollagen, vari skolmåltider regleras. (4 §)

Beslutsunderlag

·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-01-29.
Reglemente för utbildningsnämnden märkt "2016-01-29"
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-23 § 24

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för
utbildningsnämnden i enlighet med förvaltningens förslag märkt
"2016-01-29".
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att reglementet träder i kraft den
1 april 2016, då nu gällande reglemente upphör att gälla.
Beslutsgång

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för utbildningsnämnden i enlighet med
förvaltningens förslag märkt
"2016-01-29".
Kommunfullmäktige beslutar att reglementet träder i kraft den 1 april 2016, då nu gällande
reglemente upphör att gälla.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

46(62)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunjuristen
För kännedom
Utbildningsnämnden
Valberedningen
Sektorchefen
Administrativa chefen
Nämndsekreteraren

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

47(62)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

KS.2015.358

KF § 28

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden
En total översyn av kommunstyrelsens och nämndernas reglementen har genomförts.
Förvaltningens förslag till nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden innehåller följande
större förändring.
·
·
·
·

Fullmäktige får uttryckligt stöd för att ändra antalet ledamöter och ersättare innan
fullmäktiges val förrättas. (2 §)
Ansvaret för skolbibliotek överförs till utbildningsnämnden. (5 §)
Ansvaret för konstnärliga utsmyckning regleras. (8 §)
Det tydliggörs att rätten att bestämma avgifter för tillfälliga arrangemang ligger inom
nämndens kompetens. (9 §)

Beslutsunderlag

·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-01-29
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden märkt "2016-01-29"
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-23 § 25

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för kulturoch fritidsnämnden i enlighet med förvaltningens förslag märkt
"2016-01-29".
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att reglementet träder i kraft den
1 april 2016, då nu gällande reglemente upphör att gälla.
Beslutsgång

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för kultur- och fritidsnämnden i enlighet
med förvaltningens förslag märkt
"2016-01-29".
Kommunfullmäktige beslutar att reglementet träder i kraft den 1 april 2016, då nu gällande
reglemente upphör att gälla.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

48(62)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunjuristen
För kännedom
Kultur- och fritidsnämnden
Valberedningen
Sektorchefen
Administrativa chefen
Nämndsekreteraren

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

49(62)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

KS.2015.359

KF § 29

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
En total översyn av kommunstyrelsens och nämndernas reglementen har genomförts.
Förvaltningens förslag till nytt reglemente för samhällsbyggnadsnämnden innehåller följande
större förändringar.
·
·
·
·
·

Fullmäktige får uttryckligt stöd för att ändra antalet ledamöter och ersättare innan
fullmäktiges val förrättas. (5 §)
Nämnden får ansvaret för att fullgöra kommunens uppgifter enligt lag (2014:799) om
sprängämnesprekursorer. (7 §)
Nämndens rätt att bestämma namn, adresser m.m. får en ny skrivning. (19 och 20 §§)
Ansvaret för kommunens lokalförsörjning överförs till kommunstyrelsen.
I och med överförandet av ansvaret för kommunens byggnader till kommunstyrelsen
minskar antalet ärenden med inbyggda intressekonflikter med
samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutövning. Avgränsningen mellan
samhällsbyggnadsnämndens och jävsnämndens ansvar ändras. Jävsnämnden ansvarar
endast för de ärenden som samhällsbyggnadsnämnden är förhindrad att handlägga.

Beslutsunderlag

·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-01-29.
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden märkt "Förslag 2016-01-29"
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-23 § 26

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med förvaltningens förslag märkt "Förslag 2016-01-29".
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att reglementet träder i kraft den
1 april 2016, då nu gällande reglemente upphör att gälla.
Beslutsgång

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i enlighet
med förvaltningens förslag märkt "Förslag 2016-01-29".

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

50(62)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

Kommunfullmäktige beslutar att reglementet träder i kraft den 1 april 2016, då nu gällande
reglemente upphör att gälla.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunjuristen
För kännedom
Samhällsbyggnadsnämnden
Valberedningen
Sektorchefen
Administrativa chefen
Nämndsekreterare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

51(62)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

KS.2015.363

KF § 30

Reglemente för valnämnden
En total översyn av kommunstyrelsens och nämndernas reglementen har genomförts.
Förvaltningens förslag till nytt reglemente för valnämnden innehåller följande större
förändring.
·

Fullmäktige får uttryckligt stöd för att ändra antalet ledamöter och ersättare innan
fullmäktiges val förrättas. (3 §).

Beslutsunderlag

·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-01-29
Reglemente för valnämnden märkt "Förslag 2016-01-29"
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-23 § 30

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för
valnämnden i enlighet med förvaltningens förslag märkt "Förslag 2016-01-29".
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att reglementet träder i kraft den
1 april 2016, då nu gällande reglemente upphör att gälla.
Beslutsgång

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för valnämnden i enlighet med
förvaltningens förslag märkt "Förslag 2016-01-29".
Kommunfullmäktige beslutar att reglementet träder i kraft den 1 april 2016, då nu gällande
reglemente upphör att gälla.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunjuristen
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

52(62)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

För kännedom
Valnämnden
Valberedningen
Sektorchefen
Administrative chefen
Nämndsekreteraren

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

53(62)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

KS.2015.361

KF § 31

Reglemente för överförmyndarnämnden
En total översyn av kommunstyrelsens och nämndernas reglementen har genomförts.
Förvaltningens förslag till nytt reglemente för överförmyndarnämnden innehåller följande
större förändring.
Fullmäktige får uttryckligt stöd för att ändra antalet ledamöter och ersättare innan
fullmäktiges val förrättas. (2 §).
Beslutsunderlag

·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-01-29.
Reglemente för överförmyndarnämnden märkt "Förslag 2016-01-29".
Kommunstyrelsen 2016-02-23 § 28.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för
överförmyndarnämnden i enlighet med förvaltningens förslag märkt "Förslag 2016-01-29".
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att reglementet träder i kraft den
1 april 2016, då nu gällande reglemente upphör att gälla.
Beslutsgång

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för överförmyndarnämnden i enlighet med
förvaltningens förslag märkt "Förslag 2016-01-29".
Kommunfullmäktige beslutar att reglementet träder i kraft den 1 april 2016, då nu gällande
reglemente upphör att gälla.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunjuristen
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

54(62)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

För kännedom
Överförmyndarnämnden
Valberedningen
Sektorchefen
Administrative chefen
Nämndsekreteraren

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

55(62)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

KS.2014.88

KF § 32

Svar på motion från Johan Fjellheim (SD), Lennie
Kjellman (SD) och Rune Karlsson (SD) om
vattenkraft
De miljötillstånd som idag erfordras för att få starta nya vattenkraftverk eller återstarta gamla
som ej är i bruk är tids- och kompetenskrävande att erhålla. De ställer dessutom höga
miljökrav på den sökandes anläggning. Vattentillgången i möjliga vattendrag är begränsad
vilket gör att elproduktionen blir liten. Detta sammantaget gör att ekonomin för nya
vattenkraftverk blir mycket svår att få att gå ihop. Sedan är miljöpåverkan på naturen
betydande även för mindre vattenkraftverk. Den miljönytta man vinner med fossilfri
förnyelsebar energi bedöms inte väga upp den påverkan som man kan få på naturvärden och
rekreationsmiljö. Sammantaget är det sektor samhällsbyggnads mening att det inte är rätt väg
för Ale kommun att försöka öka energiuttaget i vattenvägarna i kommunen. Det är tveksamt
om vägen ens är framkomlig.
Beslutsunderlag

·
·
·
·

Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2015-12-10 § 152
Tjänsteutlåtande, 2015-11-20
Motion till Ale kommunfullmäktige angående vattenkraft, Johan Fjellheim (SD), Lennie
Kjellman (SD) och Rune Karlsson (SD) 2014-03-25
Kommunstyrelsens beslut 2016-01-19 § 4

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen i sin helhet.

Yrkande

Under kommunfullmäktiges möte yrkar Robert Jansson (SD) bifall till motionen.
Rolf Gustavsson (S) yrkar avslag på motionen.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och Robert Janssons
(SD) yrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens beslutsförslag.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

56(62)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen i sin helhet.
Reservation

Robert Jansson (SD), Rune Karlsson (SD), Lennie Kjellman (SD), Hanna Tjusling (SD) och
Kennet Sandow (SD) reserverar sig mot beslutet med motiveringen:
Vi reserverar oss mot beslutet att inte bifalla vår motion om vattenkraft. Vi anser att beslutet strider mot den
av fullmäktige antagna energi- och klimatplan. Kommunen har sedan tidigare en vindbruksplan och vi anser
att kommunen även behöver en vattenkraftplan. I syfte att stärka och utveckla vattenkraften i kommunen
skulle denna plan kunna staka ut riktningen för vattenkraftens framtid i kommunen.
___
Beslutsexpediering
Samhällsbyggnadsnämnden
Projektledare/utredare sektor samhällsbyggnad

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

57(62)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

KS.2015.279

KF § 33

Svar på motion från framtid i Ale om att inrätta ett
tvärpolitiskt råd för att hantera drogproblematiken
i Ale
I en motion från Tyrone Hansson (FiA) föreslås att kommunen inrättar ett tvärpolitiskt råd
för att hantera frågor som rör det drogförebyggande arbetet.
Sektor kommunstyrelsen anser att etablerandet av en tvärpolitisk referensgrupp kring arbetet
med ”Tidiga Samordnade insatser” svarar upp på det behov som Framtid i Ale föreslår.
Arbetet med Tidiga Samordnade Insatser bygger på ett tvärsektoriellt samarbete för att tidigt i
ålder och tidigt i process möta barn och ungas behov för att förhindra psykisk ohälsa. I detta
arbete ingår också ett drogförebyggande arbete. Sektor kommunstyrelsen föreslår att
motionen ska anses besvarad.
Beslutsunderlag

·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-01-11
Motion till Ale kommunfullmäktige, Tyrone Hansson (FiA) 2015-10-01
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-23 § 34

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad.
Beslutsgång

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.
___
Beslutsexpediering
Motionären
Kommunchef
Utvecklingschef
Utvecklingsledare, social hållbarhet

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

58(62)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

KS.2015.376

KF § 34

Svar på motion från centerpartiet angående
laddstolpar
Elena Fridfeldt (c), Åke Niklasson (c), Boel Holgersson (c) och Lennart Dahl (c) har lämnat
in en motion om att:




Ale fortsättningsvis endast införskaffar fossiloberoende fordon
Ale ska ha en fossiloberoende fordonspark senast 2030
Ale tar fram en plan för hur kommunen ska förses med laddstolpar för elbilar

Ale kommun har idag mål för både fordon, bränslen och utbyggnad av laddinfrastruktur i
energi- och klimatplan och genom uppdrag i verksamhetsplan. Förvaltningen anser att de mål
som finns idag är tillräckliga och att en revidering av målen kommer att ske 2018 när energioch klimatplanen revideras. Förvaltningen föreslår därför att motionen avslås.
Beslutsunderlag





Tjänsteutlåtande2016-02-02, motionen
Motion angående laddstolpar, Elena Fridfelt (C), Åke Niklasson (C), Boel Holgersson
(C) och Lennart Dahl (C) 2015-11-30
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-23 § 35

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Yrkande

Paula Örn (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Elena Fridfelt (C) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och Elena Fridfelts (C)
yrkande. Ordförande finner kommunfullmäktige besluta i enlighet med kommunstyrelsens
beslutsförslag.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

59(62)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

Deltagande i beslut

Mikael Berglund (M), Isabell Korn (M), Carina Zito Averstedt (M), Jan Skog (M), Maj
Holmström (M) Kajsa Nilson (M), Dan Björk (M), Erik Karlsson (M), Lennarth Nilsson (M),
Daniel Mörner (M), Tyrone Hansson (FIA) och Rolf Engström (FIA) väljer att inte delta i
beslutet.
Reservation

Elena Fridfelt (C), Åke Niklasson (C) och Klas Nordh (L) reserverar sig mot beslutet.
___
Beslutsexpediering
Kommunledningssekreterare
Utvecklingsledare ekologisk hållbarhet

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

60(62)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

KS.2015.189

KF § 35

Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS
under år 2015
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden redovisar i beslut 2015-12-10 § 159 en rapport över
ej verkställda beslut enligt 9 § LSS.
Beslutsunderlag





Beslut från omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2015-12-10 § 159.
Tjänsteutlåtande daterat 2015-12-02.
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

61(62)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

KS.2015.190

KF § 36

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL för
år 2015
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden redovisar i beslut 2015-12-10 § 160 en rapport över
ej verkställda beslut enligt 4 Kap. 1 § SoL.
Beslutsunderlag





Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2015-12-10 § 160.
Tjänsteutlåtande daterat 2015-12-02.
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

62(62)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2016-03-07

KS.2016.17

KF § 37

Delgivningar
·

Motion från liberalerna om sportotek.

·

Interpellation från Tyrone Hansson (FIA) till kommunstyrelsens ordförande om
kommunens samverkan med polisen.

Beslutsgång

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera delgivningarna.
___
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

