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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-03-06

Plats och tid

A -salen medborgarhuset i
Alafors, kl. 18.00-20.05.
Ajournering kl. 19.20-19.40.

Ledamöter

Inga-Lill Andersson (S), ordförande
Paula Örn (S)
Peter Ohlsson (S)
Klas Karlsson (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)
Sonny Landerberg (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)
Jonatan Sundeen (KD)
Tyrone Hansson (FIA)
Rolf Engström (FIA)
Jan A Pressfeldt (AD)
Ingela Nordhall (AD)
Ulf-Göran Solving (AD)
Robert Jansson (SD)
Rune Karlsson (SD)
Lennie Kjellman (SD)
Hanna Tjusling (SD)
Kennet Sandow (SD)

Tjänstgörande ersättare

Jessica Norberg (S)
Stefan Hagman (S)
Elaine Björkman (S)
Seppo Tallheden (S)
Ing-Britt Adiels (S)
Monika Hermansson Westberg (S)
Lennarth Nilsson (M)

Åke Johansson (M)

Närvarande
ersättare

Örjan Claesson (S)
Birgitta Andersson (V)
Sven Engdahl (V)
Johan Ström (MP)

Övriga närvarande

Björn Järbur, kommunchef
Henrik Ripa, § 25

Ewa Johansson (-)
Peter Kornesjö (M) §§ 22-41
Lennarth Dahl (C)
Stefan Ekwing (L)
Cecilia Stedt, sekreterare

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

Jan Skog
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-03-06

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, 2017-03-15 kl. 08.00

Paragrafer

§§ 22 - 43

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-03-06

Datum för anslags uppsättande

2017-03-16

Datum för anslags nedtagande

2017-04-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus Nödinge

Underskrift

Cecilia Stedt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-03-06

Innehåll
KF § 22

Ändring av kommunfullmäktiges dagordning 2017-03-06

5

KF § 23

Parentation

6

KF § 24

Allmänhetens frågestund 2017

7

KF § 25

Information om hälso- och sjukvårdsavtal 2016-2020

8

KF § 26

Val av ny revisor för Samordningsförbundet Ale, Kungälv,
Stenungsund och Tjörn för perioden 2017-04-01--2019-0331

9

KF § 27

Val av representant i ägarråden för Gryabs, Grefabs och
Renova AB:s ägarråd med anledning av Carina Fonetnays
(M) avsägelse

10

KF § 28

Avsägelse från Jonatan Sundeen (KD) gällande
förtroendeuppdraget som ledamot i utbildningsnämnden

11 - 12

KF § 29

Avsägelse från Kristina Raad (S) gällande
förtroendeuppdragen som ledamot i kommunfullmäktige,
kontaktpolitiker för ungdomsfullmäktige samt ledamot i
utbildningsnämnden

13 - 14

KF § 30

Avsägelse från Boel Holgersson (C) gällande
förtroendeuppdragen som ersättare i kommunfullmäktige,
ersättare i AB Alebyggens styrelse samt ledamot i
Surtefondens styrelse

15 - 16

KF § 31

Avsägelse från Carina Fontenay (M) gällande
förtroendeuppdraget som ledamot i kommunfullmäktige

17 - 18

KF § 32

Avsägelse från Charlie Ceder (SD) gällande
förtroendeuppdragen som ersättare i utbildningsnämnden
och i kultur- och fritidsnämnden

19 - 20

KF § 33

Svar på medborgarförslag om en motionscentral i Bohus

21 - 22

KF § 34

Svar på medborgarförslag om ändrade
färdtjänstbestämmelser gällande medtagande av eldrivna
rullstolar

23 - 24

KF § 35

Hälso- och sjukvårdsavtal 2016-2020

25 - 27

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-03-06

KF § 36

Kommunfullmäktiges inriktningsdokument 2018

28 - 34

KF § 37

Förslag till fastställande av kungörelse av
kommunfullmäktiges sammanträden år 2017

35 - 36

KF § 38

Svar på motion från Robert Jansson (SD) och Lennie
Kjellman (SD) om att anställa en återvandringshandläggare

37 - 38

KF § 39

Svar på motion från Mikael Berglund (M) om att införa
restriktioner i rätten att använda fyrverkerier

39 - 40

KF § 40

Svar på motion från Robert Jansson (SD), Kennet Sandow
(SD) och Rune Karlsson (SD) om ändrade
ordningsföreskrifter gällande fyrverkerier

41 - 42

KF § 41

Svar på motion från Rose-Marie Fihn (L) om möjligheten
att låta alla anställda som önskar få arbeta kvar till 70 års
ålder

43 - 44

KF § 42

Delgivningar

45

KF § 43

Ändrad tid för kommunfullmäktiges sammanträde den 6
april

46

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-03-06

KF § 22

Dnr KS.2017.27

Ändring av kommunfullmäktiges dagordning 2017-0306
Ärendet
Ordförande föreslår följande ändring av kommunfullmäktiges dagordning 201703-06:
·

Nytillkommna valärenden behandlas i samband med de valärenden som
redan finns upptagna på dagordningen.

·

Information avseende TV -webbsända fullmäktigesammanträden i slutet
av fullmäktiges dagordning.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på om nytillkomna valärenden kan behandlas i
samband med de valärenden som redan finns upptagna på dagordningen och
finner att kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Ordförande ställer proposition på om en information avseende TV -webbsända
fullmäktigesammanträden kan läggas in i slutet av fullmäktiges dagordning.
Beslut
Kommunfullmäktige belsutar att nytillkommna valärenden behandlas i samband
med de valärenden som redan finns upptagna på dagordningen.
Kommunfullmäktige beslutar att lägga in en information avseende TV webbsända fullmäktigesammanträden i slutet av fullmäktiges dagordning.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-03-06

KF § 23

Dnr KS.2017.27

Parentation
Ärendet
Kommunfullmäktige håller tre tysta minuter för att hedra Ale kommuns första
kommunalråd Arne Adiels (S), tidigare ersättare i kommunfullmäktige Sven
Rydén (-) och tidigare kommunrevisor Thomas Elfving (M) med anledning av att
de har avlidit.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-03-06

KF § 24

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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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-03-06

KF § 25

Dnr KS.2016.235

Information om hälso- och sjukvårdsavtal 2016-2020
Ärendet
Henrik Ripa (M) från Västra Götalandsregionen redogör för förslag till hälso- och
sjukvårdsavtal 2016-2020.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på om informationen kan noteras och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-03-06

KF § 26

Dnr KS.2017.3

Val av ny revisor för Samordningsförbundet Ale,
Kungälv, Stenungsund och Tjörn för perioden 201704-01--2019-03-31
Ärendet
Boel Holgersson (C) har avsagt sig förtroendeuppdraget som revisor för
Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn från och med
2017-04-01. Med anledning av detta har de ingående kommunerna i
samordningsförbundet i uppdrag att utse en ny revisor för perioden 2017-04-01-2019-03-31.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att Björn Brogren (S) utses till ny revisor
för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2017-01-30 § 5
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på presidiets beslutsförslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att föreslå att Björn Brogren (S) utses till ny revisor
för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn för perioden
2017-04-01--2019-03-31.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Samordningsförbundet
Kungälvs kommun
Stenungsunds kommun
Tjörns kommun

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-03-06

KF § 27

Dnr KS.2017.3

Val av representant i ägarråden för Gryabs, Grefabs
och Renova AB:s ägarråd med anledning av Carina
Fonetnays (M) avsägelse
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-01-30 § 4 att entlediga Carina Fontenay (M)
från förtroendeuppdragen som representant i ägarråden för Gryab, Grefab och
Renova AB. Vidare beslutade kommunfullmäktige vid samma tillfälle att
bordlägga val av ny representant till ägarråden.
Under dagens möte föreslår valberedningen att Dan Björk (M) utses till ny
representant i ägarråden för Gryab, Grefab och Renova AB.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2017-01-30 § 4
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Dan Björk (M) till ny representant i
ägarråden för Gryab, Grefab och Renova AB.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Gryab
Grefab
Renova AB
Göteborgs Stadshus AB

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-03-06

KF § 28

Dnr KS.2017.3

Avsägelse från Jonatan Sundeen (KD) gällande
förtroendeuppdraget som ledamot i
utbildningsnämnden
Ärendet
Jonatan Sundeen (KD) har inkommit med en avsägelse gällande
förtroendeuppdraget som ledamot i utbildningsnämnden.
Valberedningen föreslår att Jonatan Sundeen (KD) entledigas från
förtroendeuppdraget som ledamot i utbildningsnämnden. Vidare föreslår
valberedningen att Tage Lindström (KD) utses till ny ledamot i
utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse, inkommen 2017-02-22
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på om Jonatan Sundeen (KD) kan entledigas från
förtroendeuppdraget som ledamot i utbildningsnämnden och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Ordförande ställer proposition på om Tage Lindström (KD) kan utses till ny
ledamot i utbildningsnämnden och finner att kommunfullmäktige beslutar
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Jonatan Sundeen (KD) från
förtroendeuppdraget som ledamot i utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar att utse Tage Lindström (KD) till ny ledamot i
utbildningsnämnden.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-03-06

Beslutsexpediering
För vidare hantering
Jonatan Sundeen
Tage Lindström
Utbildningsnämnden
Personalavdelningen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-03-06

KF § 29

Dnr KS.2017.3

Avsägelse från Kristina Raad (S) gällande
förtroendeuppdragen som ledamot i
kommunfullmäktige, kontaktpolitiker för
ungdomsfullmäktige samt ledamot i
utbildningsnämnden
Ärendet
Kristina Raad (S) har inkommit med en avsägelse gällande förtroendeuppdragen
som ledamot i kommunfullmäktige, kontaktpolitiker för ungdomsfullmäktige
samt ledamot i utbildningsnämnden.
Valberedningen föreslår att Kristina Raad (S) entledigas från samtliga
förtroendeuppdrag. Vidare föreslår valberedningen att val av ny kontaktpolitiker
för ungdomsfullmäktige och val av ny ledamot i utbildningsnämnden bordläggs.
Slutligen föreslår valberedningen att länsstyrelsen ska tillskrivas angående ny
sammanräkning med syftet att utse en ny ledamot till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Avsägelse, inkommen 2017-02-24
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på om Kristina Raad (S) kan entledigas från
samtliga förtroendeuppdrag och finner att kommunfullmäktige beslutar
detsamma.
Ordförande ställer proposition på om val av ny kontaktpolitiker för
ungdomsfullmäktige och val av ny ledamot i utbildningsnämnden, kan bordläggas.
Ordförande 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 Kristina Raad (S) från
förtroendeuppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, kontaktpolitiker för
ungdomsfullmäktige samt ledamot i utbildningsnämnden.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-03-06

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga val av ny kontaktpolitiker för
ungdomsfullmäktige och val av ny ledamot i utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar att länsstyrelsen ska tillskrivas angående en ny
sammanräkning med syftet att utse en ny ledamot till kommunfullmäktige.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kristina Raad
Personalavdelningen
Utbildningsnämnden
Utvecklings- och förvaltningssekreterare
Kommunsekreterare
Länsstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-03-06

KF § 30

Dnr KS.2017.3

Avsägelse från Boel Holgersson (C) gällande
förtroendeuppdragen som ersättare i
kommunfullmäktige, ersättare i AB Alebyggens
styrelse samt ledamot i Surtefondens styrelse
Ärendet
Boel Holgersson (C) har inkommit med avsägelse gällande förtroendeuppdragen
som ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i AB Alebyggens styrelse samt
ledamot i Surtefondens styrelse.
Valberedningen föreslår att Boel Holgersson (C) entledigas från samtliga
förtroendeuppdrag. Vidare föreslår valberedningen att länsstyrelsen ska tillskrivas
angående en ny sammanräkning med syfte att utse en ny ersättare till
kommunfullmäktige. Valberedningen föreslår även att Anitha Kristiansson (C)
utses till ny ersättare i AB Alebyggens styrelse samt att Åke Niklasson (C) utses
till ny ledamot i Surtefondens styrelse.
Beslutsunderlag
Avsägelse, inkommen 2017-03-01
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på om Boel Holgersson (C) kan entledigas från
förtroendeuppdragen som ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i AB
Alebyggens styrelse samt ledamot i Surtefondens styrelse. Ordförande finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Ordförande ställer proposition på om länsstyrelsen kan tillskrivas angående en ny
sammanräkning med syfte att utse en ny ersättare till kommunfullmäktige och
finner att kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Ordförande ställer proposition på om Anitha Kristiansson (C) kan utses till ny
ersättare i styrelsen för AB Alebyggen och finner att kommunfullmäktige beslutar
detsamma.
Ordförande ställer proposition på om Åke Niklasson (C) kan utses till ny ledamot
i Surtefondens styrelse och finner att kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-03-06

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Boel Holgersson (C) från
förtroendeuppdragen som ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i AB
Alebyggens styrelse samt ledamot i Surtefondens styrelse.
Kommunfullmäktige beslutar att länsstyrelsen ska tillskrivas angående en ny
sammanräkning med syfte att utse en ny ersättare till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar att utse Anitha Kristiansson (C) till ny ersättare i
styrelsen för AB Alebyggen.
Kommunfullmäktige beslutar att utse Åke Niklasson (C) till ny ledamot i
Surtefondens styrelse.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Boel Holgersson
Personalavdelningen
Utvecklings- och förvaltningssekreterare
Kommunsekreterare
Controller sektor kommunstyrelsen
Länsstyrelsen
AB Alebyggen
Surtefonden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-03-06

KF § 31

Dnr KS.2017.3

Avsägelse från Carina Fontenay (M) gällande
förtroendeuppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige
Ärendet
Carina Fontenay (M) har inkommit med en avsägelse från förtroendeuppdraget
som ledamot i kommunfullmäktige.
Valberedningen föreslår att Carina Fontenay (M) entledigas från
förtroendeuppdraget som ledamot kommunfullmäktige. Vidare föreslår
valberedningen att länsstyrelsen ska tillskrivas angående en ny sammanräkning
med syftet att utse en ny ledamot till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Avsägelse, inkommen 2017-02-27
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på om Carina Fontenay (M) kan entledigas från
förtroendeuppdraget 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.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Carina Fontenay (M) från
förtroendeuppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar att länsstyrelsen ska tillskrivas angående en ny
sammanräkning med syftet att utse en ny ledamot till kommunfullmäktige.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-03-06

Beslutsexpediering
För vidare hantering
Carina Fontenay
Personalavdelningen
Utvecklings- och förvaltningssekreterare
Kommunsekreterare
Länsstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-03-06

KF § 32

Dnr KS.2017.3

Avsägelse från Charlie Ceder (SD) gällande
förtroendeuppdragen som ersättare i
utbildningsnämnden och i kultur- och fritidsnämnden
Ärendet
Charlie Ceder (SD) har inkommit med en avsägelse gällande
förtroendeuppdragen som ersättare i utbildningsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden.
Valberedningen föreslår att Charlie Ceder entledigas från förtroendeuppdragen
som ersättare i utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Vidare
föreslår valberedningen att kommunfullmäktige bordlägger val av ny ersättare till
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse, inkommen 2017-03-05
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på om Charlie Ceder (SD) kan entledigas från
förtroendeuppdragen som ersättare i utbildningsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Ordförande ställer proposition på om val av ersättare till utbildningsnämnden och
kultur- och fritidsnämnden kan bordläggas. Ordförande finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Charlie Ceder (SD) från
förtroendeuppdragen som ersättare i utbildningsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga val av ersättare till
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-03-06

Beslutsexpediering
För vidare hantering
Charlie Ceder
Personalavdelningen
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-03-06

KF § 33

Dnr KS.2016.329

Svar på medborgarförslag om en motionscentral i
Bohus
Ärendet
Ale kommun har tagit emot ett medborgarförslag som föreslår att en
motionscentral utvecklas i anslutning till den planerade upprustningen av
Jennylunds idrottsplats. Medborgarförslaget föreslår att anläggningens café ska
drivas av de föreningar som nyttjar Jennylund. En motionscentral skulle locka
Ales egna kommuninvånare samt utövare från kommuner runt Ale. Anläggningen
av en motionscentral är i samklang med förslagen att göra Bohus till ett
hälsocentrum enligt medborgarförslaget.
För tillfället befinner sig sektor utbildning, kultur och fritid i en
upphandlingsprocess. På Jennylund kommer sektorn att investera i ett nytt ridhus
samt en ny friidrottsanläggning. Sektorn har under 2016 totalrenoverat
kommunens natur/ motionsspår och kommer fortsatt att utveckla Ale Arena.
Därmed kommer hela Jennylundsområdet med dess anläggningar att bli bättre för
alla våra kommuninvånare under 2017.
Parallellt med detta kommer sektorn att starta upp ett arbete tillsammans med
föreningslivet som har sin placering i Jennylund. Arbetet kommer att fokusera på
att hitta samordningsvinster som till exempelvis möjlighet till gemensamt café,
samkörning av möteslokaler samt gemensamma skyltar.
Eftersom processen redan är igång med att utveckla Jennylunds idrottsområde till
ett rekreationsområde anser sektorn sig ha besvarat och åtgärdat
medborgarförslaget och föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget
besvarat.
Beslutsunderlag
·
·
·
·

Kommunstyrelsens beslut 2017-02-21 § 29
Medborgarförslag om motionscentral i Jennylund, kultur- och
fritidsnämndens beslut 2017-01-19 § 9
Tjänsteutlåtande, 2017-01-11
Medborgarförslag, Göran Åkerlund 2016-10-05

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse
medborgarförslaget besvarat.

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-03-06

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.
___
Beslutsexpediering
För kännedom
Göran Åkerlund
Planeringssekreterare sektor utbildning, kultur och fritid

Justerandes sign.
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KF § 34

Dnr KS.2015.182

Svar på medborgarförslag om ändrade
färdtjänstbestämmelser gällande medtagande av
eldrivna rullstolar
Ärendet
Ledamöter i styrelsen för Ale Permobilklubb har lämnat in ett medborgarförslag
om att Ale kommun ska tillåta att eldrivna rullstolar kan medtas vid
färdtjänstresor.
Kommunfullmäktige har den 20 juni 2016, § 118, återremitterat ärendet för att
den juridiska aspekten kring möjligheten att lägga följande tilläggsförslag i ärendet
ska utredas: ”Förskrivna förflyttningshjälpmedel, till exempel eldrivna rullstolar,
som behövs vid resmålet ska få tas med vid färdtjänstresor utan begränsningar i
antal resor eller högre avgift.”
Kommunjuristen har i en promemoria (PM) 2016-12-06 avgivit ett utlåtande i
frågan. Han har däri gjort bedömningen att det i återremissen angivna
yrkandet/förslaget får framställas vid kommunfullmäktiges överläggning i ärendet,
om kommunallagens regler om beredning och kungörelse iakttas samt ett nytt
ärende inte väcks.
Han har med de oklarheter och svårbedömda gränsdragningar som redogörs för i
promemorian gjort följande bedömning i fråga om beredning, kungörelse eller
väckande av ett nytt ärende. Den del av det i återremissen angivna
yrkandet/förslaget som avser ”utan begränsning till antalet färdtjänstresor” får
anses vara ett tillåtet yrkande i ärendet. Den del av det i återremissen angivna
yrkandet/förslaget som avser ”utan högre avgift” får anses vara ett i ärendet
otillåtet förslag som väcker ett nytt ärende.
Kommunstyrelsen har den 3 maj 2016, § 100, bland annat antagit riktlinjer för
färdtjänst i Ale kommun. De antagna riktlinjerna innebär att det införs en rätt att
ta med förflyttningshjälpmedel, även om de innehåller begränsningar i antalet
resor under ett år. Vid kommunstyrelsens sammanträde avslogs ett yrkande om
att förskrivna förflyttningshjälpmedel, till exempel eldrivna rullstolar, som behövs
vid resmålet ska få tas med vid färdtjänstresor utan begränsningar i antal resor
eller högre avgift.
Beslutsunderlag
·
·
·

Kommunstyrelsens beslut 2017-02-21 § 29
Tjänsteutlåtande, 2017-02-06
PM, 2016-12-06

Justerandes sign.
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·

Svar på medborgarförslag om ändrade färdtjänstbestämmelser gällande
medtagande av eldrivna rullstolar vid färdtjänstresor, kommunfullmäktiges
beslut 2016-06-20 § 118
Medborgarförslag, Åke Johansson, Bo Arnesson och Kent Jensen
2015-05-13

·

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
medborgarförslaget ska anses vara besvarat i och med de av kommunstyrelsen
antagna riktlinjerna.
Yrkande
Under kommunfullmäktiges möte yrkar Rose-Marie Fihn (L) bifall till
medborgarförslaget.
Mikael Berglund (M) och Paula Örn (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och RoseMarie Fihns (L) yrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens beslutsförslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska anses vara besvarat i och
med de av kommunstyrelsen antagna riktlinjerna.
___
Beslutsexpediering
För kännedom
Åke Johansson
Bo Arnesson
Kent Jensen
Utvecklingsledare ekologisk hållbarhet
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KF § 35

Dnr KS.2016.235

Hälso- och sjukvårdsavtal 2016-2020
Ärendet
Ett nytt förslag till hälso- och sjukvårdsavtal mellan Västra Götalandsregionen
och de 49 kommunerna har arbetats fram. Alla 49 kommuner behöver godkänna
avtalet så att det kan börja användas från 1 april 2017.
Avtalet gäller till 2020 med möjlighet till uppsägning senast 12 månader innan
avtalets utgång. Sägs inte avtalet upp förlängs det med två år.
I det arbete som genomförts så har fokus legat på formerna för tillämpningen av
avtalet. Tre nya avsnitt har tillförts för att stärka parternas gemensamma arbete,
gemensam värdegrund, avtalsvård och gemensamma utvecklingsområden.
Förvaltningens bedömning är att de föreslagna förändringarna i avtalet är bra och
ger möjlighet att arbeta med att utveckla parternas gemensamma arbete. Det
finns stora utmaningar inom hälso- och sjukvårdsområdet och det kan förväntas
ny lagstiftning under avtalsperioden. Förvaltningen bör därför ges i uppdrag att
följa utvecklingen och årligen återrapportera avtalets tillämpning och de
ekonomiska konsekvenserna.
Beslutsunderlag
·
·
·
·
·

Kommunstyrelsens beslut 2017-02-21 § 22
Tjänsteutlåtande, 2017-02-05
Förslag Hälso- och sjukvårdsavtalet 2017
Förslag Överenskommelse Psykiatri och Missbruk 2017
Bilaga till hälso- och sjukvårdsavtalet: Termer och begrepp

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta
1. Förslaget till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland, avtal som reglerar
hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna
i Västra Götaland, med giltighet från den 1 april 2017 till den 31 december 2020
och som ersätter nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal, som därmed upphör att
gälla fr.o.m. den 1 april 2017. Senast 12 månader före avtalet löper ut har parterna
möjlighet att säga upp avtalet. Om ingen part skriftligen säger upp avtalet förlängs
det med två år i taget.
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2. Förslaget till underavtal, Överenskommelse om samarbete mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med
psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk, med giltighet från den
1 april 2017 till den 31 december 2020 och som ersätter nuvarande
överenskommelse, som därmed upphör att gälla from den 1 april 2017.
3. Förslag om ändrad avtalstid i underavtal, Ramavtal om läkarinsatser inom
kommunernas hälso- och sjukvård, till samma avtalstid som Hälso- och
sjukvårdsavtalet som är huvudavtal.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta
1. Förslaget till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland, avtal som reglerar
hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna
i Västra Götaland, med giltighet från den 1 april 2017 till den 31 december 2020
och som ersätter nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal, som därmed upphör att
gälla fr.o.m. den 1 april 2017. Senast 12 månader före avtalet löper ut har parterna
möjlighet att säga upp avtalet. Om ingen part skriftligen säger upp avtalet förlängs
det med två år i taget.
2. Förslaget till underavtal, Överenskommelse om samarbete mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med
psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk, med giltighet från den
1 april 2017 till den 31 december 2020 och som ersätter nuvarande
överenskommelse, som därmed upphör att gälla from den 1 april 2017.
3. Förslag om ändrad avtalstid i underavtal, Ramavtal om läkarinsatser inom
kommunernas hälso- och sjukvård, till samma avtalstid som Hälso- och
sjukvårdsavtalet som är huvudavtal.
___
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Beslutsexpediering
För vidare hantering
Sektor arbete, trygghet och omsorg

För kännedom
Förvaltningsledningen
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KF § 36

Dnr KS.2017.58

Kommunfullmäktiges inriktningsdokument 2018
Ärendet
Inriktningsdokumentet för 2018 är politikens underlag för förvaltningens arbete
att ta fram ett förslag till verksamhetsplan och budget för 2018 - 2021. Innehållet i
planen är till delar fastlagt i kommunallagen. Förvaltningen bereder med
inriktningsdokumentet som grund alla planens ingående kapitel.
För att stödja det politiska arbetet stödjer förvaltningen arbetet på tre nivåer.
Huvudförslag och huvudalternativ ges stöd med respektive kapitel och
textbearbetning. Övriga förslag ges möjlighet att delta i informationsmöte om
förutsättningarna samt tre gemensamma dialogtillfällen.
Beslutsunderlag
·
·
·
·

Kommunstyrelsens beslut 2017-02-21 § 21
Tjänsteutlåtande, 2017-02-13
Inriktningsdokument från Socialdemokraterna, Aledemokraterna,
Miljöpartiet och Vänsterpartiet 2018
Inriktningsdokument från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet,
Kristdemokraterna och Framtid i Ale 2018

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa
huvudförslag från Socialdemokraterna, Aledemokraterna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet samt förslag från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet,
Kristdemokraterna och Framtid i Ale som alternativ till inriktningsdokument för
2018.
Yrkande
Dennis Ljunggren yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.Vidare yrkar
han att följande text ska ersätta stycket Lust att lära i skolan i inriktningsdokumentet från socialdemokraterna, aledemokraterna, miljöpartiet och
vänsterpartiet 2018:
Skolan och en god utbildning är fortsatt Ales främsta prioritering. För att säkerställa hög
kvalitet och likvärdighet i bedömningar behöver insatser göras kring bedömning för de lägre
åldrarna. För att Ale ska vara en attraktiv tillväxtkommun och kunna växa behöver vi ha
attraktiva skolor, god kvalitet inom barnomsorgen och ett utbud som präglas av reellt inflytande.
Vår ambition att ha goda skolresultat handlar först och främst om att ge våra barn och elever
den bästa starten vi kan ge dem men har också ett långsiktigt socioekonomiskt perspektiv. När
Justerandes sign.
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vi höjer utbildningsnivån får vi en bättre hälsa och ökad sysselsättning. I Ale arbetar vi med
evidensbaserade metoder och forskningsanknutet arbetssätt. Fler nyanlända elever ställer högre
krav på organisationen och utformningen av en inkluderande lärmiljöer.
Vi vet genom forskning att elevers höga förväntningar på sina egna resultat är av stor vikt för
ett positivt lärande. Varje elev ska utmanas att utveckla sina kunskaper så långt som möjligt
utifrån sina förutsättningar. Samtidigt ser vi i Ale att lusten och nyfikenheten att lära minskar
ju äldre barnen blir.
Skolan lyckas inte fullt ut med att göra eleverna nyfikna på att lära sig mer. En del i begreppet
”Lust att lära” är just höga förväntningar på alla elever. Elevens kunskap kring sina egna mål
och vad som krävs för att nå dessa är av stor vikt. En gemensam syn på vad höga förväntningar
egentligen innebär behöver finnas. För att nå goda resultat är det viktigt med systematisk
kompetensutveckling av skolans personal. Då ett ökat fokus på kollegialt lärande är en
framgångsfaktor ska mål och mätetal för detta tas fram.
Tillit är en avgörande faktor för långsiktigt bra studieresultat. Genom satsningar på det
pedagogiska ledarskapet arbetar vi oss ut i organisationen. I Ale vill vi ha ett modigt ledarskap
som skapar ett klimat där man välkomnar återkoppling. En trygg arbetsmiljö, med bättre
psykosocial arbetsmiljö och strävan mot noll antal kränkningar skapar förutsättningar för
detta. För ett par år sedan påbörjades ett arbete för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön.
Det är mycket viktigt att det arbetet fortgår och att man i dialog kommer vidare i arbetet.
Paula Örn (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag och Dennis
Ljunggrens (S) ändringsyrkande.
Elena Fridfelt (C) yrkar att alliansens och framtid i Ales inriktningsdokument ska
utses till huvudförslag samt på ett tillägg i deras inriktningsdokumentet med
samma ordalydelse som Dennis Ljunggrens (S) ändringsyrkande.
Mikael Berglund (M) yrkar bifall till att alliansens och framtid i Ales
inriktningsdokument utses till huvudförslag med Elena Fridfelts (C)
tilläggsyrkande.
Robert Jansson (SD) yrkar att sverigedemokraternas inriktningsdokument ska
utses till huvudförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag med Dennis
Ljunggrens (S) ändringsyrkande, på Elena Fridfelts (C) yrkande och på Robert
Janssons (SD) yrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens beslutsförslag med Dennis Ljunggrens (S)
ändringsyrkande.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

30(46)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-03-06

Omröstningsresultat
Votering begärs. Ordförande meddelar att kommunstyrelsens beslutsförslag med
Dennis Ljunggrens (S) ändringsyrkande utgör huvudförslag. Innan voteringen
kan genomföras så måste kommunfullmäktige besluta om ett motförslag.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Elena Fridfelts (C) yrkande och Robert
Janssons (SD) yrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att
Elena Fridfelts (C) yrkande utgör motförslag.
Reservation
Robert Jansson (SD), Rune Karlsson (SD), Lennie Kjellman (SD), Hanna
Tjusling och Kennet Sandow (SD) reserverar sig emot beslutet.
Omröstningsresultat
Följande voteringsordning godkänns:
Ja -röst för bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag med Dennis Ljunggrens (S)
ändringsyrkande.
Nej -röst för bifall till Elena Fridfelts (C) yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar med 26 ja -röster mot 18 nej -röster att bifalla
kommunstyrelsens förslag med Dennis Ljunggrens (S) ändringsyrkande. 5
ledamöter avstod från att rösta.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa huvudförslag från Socialdemokraterna,
Aledemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet samt förslag från Moderaterna,
Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Framtid i Ale som alternativ
till inriktningsdokument för 2018.
Kommunfullmäktige beslutar att följande text ska ersätta stycket Lust att lära i
skolan i inriktnings-dokumentet från socialdemokraterna, aledemokraterna,
miljöpartiet och vänsterpartiet 2018:
Skolan och en god utbildning är fortsatt Ales främsta prioritering. För att säkerställa hög
kvalitet och likvärdighet i bedömningar behöver insatser göras kring bedömning för de lägre
åldrarna. För att Ale ska vara en attraktiv tillväxtkommun och kunna växa behöver vi ha
attraktiva skolor, god kvalitet inom barnomsorgen och ett utbud som präglas av reellt inflytande.
Vår ambition att ha goda skolresultat handlar först och främst om att ge våra barn och elever
den bästa starten vi kan ge dem men har också ett långsiktigt socioekonomiskt perspektiv. När
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vi höjer utbildningsnivån får vi en bättre hälsa och ökad sysselsättning. I Ale arbetar vi med
evidensbaserade metoder och forskningsanknutet arbetssätt. Fler nyanlända elever ställer högre
krav på organisationen och utformningen av en inkluderande lärmiljöer.
Vi vet genom forskning att elevers höga förväntningar på sina egna resultat är av stor vikt för
ett positivt lärande. Varje elev ska utmanas att utveckla sina kunskaper så långt som möjligt
utifrån sina förutsättningar. Samtidigt ser vi i Ale att lusten och nyfikenheten att lära minskar
ju äldre barnen blir.
Skolan lyckas inte fullt ut med att göra eleverna nyfikna på att lära sig mer. En del i begreppet
”Lust att lära” är just höga förväntningar på alla elever. Elevens kunskap kring sina egna mål
och vad som krävs för att nå dessa är av stor vikt. En gemensam syn på vad höga förväntningar
egentligen innebär behöver finnas. För att nå goda resultat är det viktigt med systematisk
kompetensutveckling av skolans personal. Då ett ökat fokus på kollegialt lärande är en
framgångsfaktor ska mål och mätetal för detta tas fram.
Tillit är en avgörande faktor för långsiktigt bra studieresultat. Genom satsningar på det
pedagogiska ledarskapet arbetar vi oss ut i organisationen. I Ale vill vi ha ett modigt ledarskap
som skapar ett klimat där man välkomnar återkoppling. En trygg arbetsmiljö, med bättre
psykosocial arbetsmiljö och strävan mot noll antal kränkningar skapar förutsättningar för
detta. För ett par år sedan påbörjades ett arbete för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön.
Det är mycket viktigt att det arbetet fortgår och att man i dialog kommer vidare i arbetet.
Reservation
Mikael Berglund (M), Isabell Mörner (M), Lennerth Nilsson (M), Jan Skog (M),
Maj Holmström (M), Kajsa Nilsson (M), Dan Björk (M), Erik Karlsson (M), Åke
Johansson (M), Daniel Mörner (M), Elena Fridfelt (C), Åke Niklasson (C), Sune
Rydén (KD), Jonatan Sundeen (KD), Rose-Marie Fihn (L), Klas Nordh (L),
Tyrone Hansson (FIA) och Rolf Engström (FIA) reserverar sig emot beslutet.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Förvaltningsledningen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

32(46)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-03-06

Omröstningslista § 36 avseende beslut om kommunfullmäktiges
inriktningsdokument 2018
Ja
Paula Örn

X

Peter Ohlsson

X

Jessica Norberg

X

Klas Karlsson

X

Stefan Hagman

X

Elaine Björkman

X

Dennis Ljunggren

X

Christina Oskarsson

X

Ingrid Inhammar

X

Toni Andersson

X

Seppo Tallheden

X

Ing-Britt Adiels

X

Monica Samuelsson

X

Rolf Gustafsson

X

Nej

Avstår

Monika Hermansson X
Westberg
Jarl Karlsson

X

Christer Pålsson

X

Tommy Gustafsson

X

Lisa Gustafsson

X

Jenny Sandkvist

X

Carlos Trischler

X

Sonny Landerberg

X
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Ja

Nej

Mikael Berglund

X

Isabell Mörner

X

Lennarth Nilsson

X

Jan Skog

X

Maj Holmström

X

Kajsa Nilsson

X

Dan Björk

X

Erik Karlsson

X

Åke Johansson

X

Daniel Mörner

X

Elena Fridfelt

X

Åke Niklasson

X

Sune Rydén

X

Jonatan Sundeen

X

Rose-Marie Fihn

X

Klas Nordh

X

Tyrone Hansson

X

Rolf Engström

X

Jan A Pressfeldt

X

Ingela Nordhall

X

Ulf-Göran Solving

X

Avstår

Robert Jansson

X

Rune Karlsson

X
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Ja

Nej

Avstår

Lennie Kjellman

X

Hanna Tjusling

X

Kennet Sandow

X

Inga-Lill Andersson
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KF § 37

Dnr KS.2017.61

Förslag till fastställande av kungörelse av
kommunfullmäktiges sammanträden år 2017
Ärendet
Enligt kommunallagens 5 kap. 5 §, ska uppgift om tid och plats för
kommunfullmäktiges sammanträden, minst en vecka före sammanträdesdagen
införas i den eller de ortstidningar som kommunfullmäktige bestämmer.
Under år 2016 har uppgifter om tid och plats samt ett urval av de aktuella
ärendena från kommunfullmäktiges föredragningslista införts i Alekuriren.
Kungörelsen har därutöver förutom att den i enlighet med bestämmelserna i
kommunallagen anslagits på kommunens anslagstavla även funnits tillgänglig på
biblioteken. Kallelsen som skickas ut i ett senare skede, har publicerats på
hemsidan tillsammans med kommunfullmäktiges handlingar.
Kommunfullmäktiges sammanträde har även publicerats som en nyhet på
kommunens hemsida.
Samma tillvägagångssätt föreslås också ska gälla för år 2017. Uppgift om tid och
plats för kommunfullmäktiges sammanträden under år 2017 kungörs i Alekuriren.
Föredragningslistan ska finnas tillgänglig på kommunens hemsida, www.ale.se, på
kommunens officiella anslagstavla samt på biblioteken. Kommunfullmäktiges
sammanträde ska även fortsättningsvis publiceras som en nyhet på kommunens
hemsida. Slutligen föreslås att kommunfullmäktiges handlingar även
fortsättningsvis, publiceras på kommunens hemsida tillsammans med
föredragningslistan.
Beslutsunderlag
·

Kommunstyrelsens beslutsförslag 2017-02-21 24

· Tjänsteutlåtande, 2017-02-09
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
kommunfullmäktiges sammanträden tills vidare kungörs i Alekuriren.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
föredragningslistan tills vidare ska finnas tillgänglig på kommunens hemsida
www.ale.se, kommunens officiella anslagstavla samt på biblioteken.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tills vidare ska
fullmäktiges handlingar fortsätta att publiceras på www.ale.se tillsammans med
föredragningslistan.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

36(46)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-03-06

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges sammanträden tills vidare
kungörs i Alekuriren.
Kommunfullmäktige beslutar att föredragningslistan tills vidare ska finnas
tillgänglig på kommunens hemsida www.ale.se, kommunens officiella anslagstavla
samt på biblioteken.
Kommunfullmäktige beslutar att tills vidare ska fullmäktiges handlingar fortsätta
att publiceras på www.ale.se tillsammans med föredragningslistan.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Utvecklings- och förvaltningssekreterare

För kännedom
Kontorsservice
Kontaktcenter

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

37(46)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-03-06

KF § 38

Dnr KS.2016.346

Svar på motion från Robert Jansson (SD) och Lennie
Kjellman (SD) om att anställa en
återvandringshandläggare
Ärendet
En motion om att anställa en återvandringshandläggare har inkommit från Robert
Jansson (SD) och Lennie Kjellman (SD). Ärendet har delegerats till omsorgs-och
arbetsmarknadsnämnden för beredning. Motionen föreslår att kommunen
inrättar en tjänst som återvandringshandläggare för att främja och underlätta
frivillig återvandring för flyktingar och andra skyddsbehövande som frivilligt vill
återvandra till sina hemländer.
Migrationsverket har via ett regeringsuppdrag till uppgift att arbeta med frivillig
återvandring. Sektor arbete, trygghet och omsorg gör därmed bedömningen att
ett behov av en återvandringshandläggare i kommunal regi ej föreligger.
Beslutsunderlag
·
·
·
·

Kommunstyrelsens beslut 2017-02-21 § 25
Svar på motion om att anställa en återvandringshandläggare, omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens beslut 2017-01-19 § 7
Tjänsteutlåtande, 2017-01-02
Motion om att anställa en återvandringshandläggare, Robert Jansson (SD)
och Lennie Kjellman (SD) 2016-10-10

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen att anställa en
återvandringshandläggare.
Yrkande
Under kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Robert Jansson (SD) bifall till
motionen.
Paula Örn (S) och Elena Fridfelt (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens
beslutsförslag.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

38(46)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-03-06

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och Robert
Janssons (SD) yrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens beslutsförslag.
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen att anställa en återvandringshandläggare.
Reservation
Robert Jansson (SD), Rune Karlsson (SD), Lennie Kjellman (SD), Hanna
Tjusling (SD) och Kennet Sandow (SD) reserverar sig emot beslutet.
___
Beslutsexpediering
För kännedom
Robert Jansson
Lennie Kjellman
Verksamhetschef IFO

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

39(46)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-03-06

KF § 39

Dnr KS.2016.164

Svar på motion från Mikael Berglund (M) om att införa
restriktioner i rätten att använda fyrverkerier
Ärendet
Kommunfullmäktige har den 27 november 1995, § 155, antagit allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Ale kommun. Föreskrifterna har därefter ändrats.
Mikael Berglund (M) har den 7 april 2016 genom en motion föreslagit att
kommunen inför restriktioner för privatpersoner att använda fyrverkerier inom
tätort.
Samhällsbyggnadsnämnden har den 29 september 2016, § 107, ställt sig bakom att
införa restriktioner för användning av fyrverkerier och att förslaget arbetas in i en
revidering av Ale kommuns lokala ordningsföreskrifter.
Beslutsunderlag
·
·
·
·

Kommunstyrelsens beslut 2017-02-21 § 27
Tjänsteutlåtande, 2016-10-10
PM, 2016-08-12
Motion om fyrverkerirestriktioner, Mikael Berglund (M) 2016-04-15

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till
samhällsbyggnadsnämnden att efter remissbehandling av ett författningsförslag till
fullmäktige lägga fram ett förslag i frågan om införande av restriktioner i rätten att
använda fyrverkerier.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att därmed anse
motionen besvarad.
Yrkande
Mikael Berglund (M) och Robert Jansson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsen
beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

40(46)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-03-06

Beslut
Kommunfullmäktige uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att efter
remissbehandling av ett författningsförslag till fullmäktige lägga fram ett förslag i
frågan om införande av restriktioner i rätten att använda fyrverkerier.
Kommunfullmäktige beslutar att därmed anse motionen besvarad.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Samhällsbyggnadsnämnden

För kännedom
Mikael Berglund

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

41(46)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-03-06

KF § 40

Dnr KS.2017.54

Svar på motion från Robert Jansson (SD), Kennet
Sandow (SD) och Rune Karlsson (SD) om ändrade
ordningsföreskrifter gällande fyrverkerier
Ärendet
Robert Jansson (SD), Kennet Sandow (SD) och Rune Karlsson (SD) har
inkommit med en motion om att ändra ordningsföreskrifterna avseende
fyrverkerier. Redan den 7 april 2016 lämnade Mikael Berglund (M) in en motion
med samma innehåll (2016;164).
Beredningen av ärendet har innehållet att samhällsbyggnadsnämnden tagit
ställning och att man är positiv till att ändra ordningsföreskrifterna.
Svaret på motionen från Mikael Berglund (M) innebär också ett beslutsförslag att
samhällsbyggnadsnämnden efter remisshantering inom kommunen lägger ett
författningsförslag till kommunfullmäktige om ändrade ordningsföreskrifter.
Eftersom denna motion täcker samma område är förvaltningens bedömning att
den bör anses vara besvarad.
Beslutsunderlag
·
·
·

Kommunstyrelsens beslut 2017-02-21 § 28
Tjänsteutlåtande, 2017-02-05
Motion om att ändra ordningsföreskrifterna gällande fyrverkerier, Robert
Jansson (SD), Kennet Sandow (SD) och Rune Karlsson (SD) 2017-01-30

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen
besvarad.
Yrkande
Under kommunfullmäktiges möte yrkar Robert Jansson (SD) bifall till motionen.
Paula Örn (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och Robert
Janssons (SD) yrkande. Ordförande finner kommunfullmäktige besluta i enlighet
med kommunstyrelsens beslutsförslag.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

42(46)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-03-06

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.
Reservation
Robert Jansson (SD), Rune Karlsson (SD), Lennie Kjellman (SD), Hanna
Tjusling (SD) och Kennet Sandow (SD) reserverar sig emot beslutet.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Samhällsbyggnadsnämnden

För kännedom
Robert Jansson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

43(46)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-03-06

KF § 41

Dnr KS.2016.357

Svar på motion från Rose-Marie Fihn (L) om
möjligheten att låta alla anställda som önskar få
arbeta kvar till 70 års ålder
Ärendet
Rose-Marie Fihn (L) har inkommit med en motion om möjligheten att låta alla
anställda som önskar få arbeta kvar till 70 års ålder. Förvaltningen konstaterar att
intentionen i motionen är positiv, men ser svårigheter i att Ale kommun som
enda arbetsgivare ges en annan avgångsskyldighet än den som regleras i lagen om
anställningsskydd (LAS) som säger att den anställde har rätt att kvarstå i
anställningen till 67 års ålder. Förvaltningen vill påtala att det redan idag ges
möjlighet att arbeta kvar efter avgångsskyldigheten om önskemålet är ömsesidigt.
Beslutsunderlag
·
·
·

Kommunstyrelsens beslut 2017-02-21 § 26
Tjänsteutlåtande, 2017-01-19
Motion om möjligheten att låta alla anställda som önskar få arbeta kvar till
70 års ålder, Rose-Marie Fihn (L) 2016-10-17

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Yrkande
Under kommunfullmäktiges möte yrkar Rose-Marie Fihn (L) bifall till motionen.
Paula Örn (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och RoseMarie Fihns (L) yrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens beslutsförslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

44(46)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-03-06

Reservation
Rose-Marie Fihn (L) och Klas Nordh (L) reserverar sig emot beslutet.
___
Beslutsexpediering
För kännedom
Rose-Marie Fihn (L)
Kommunledningssekreteraren

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

45(46)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-03-06

KF § 42

Dnr KS.2017.27

Delgivningar
I samband med dagens möte fanns det inga delgivningar till kommunfullmäktige.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

46(46)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-03-06

KF § 43

Dnr KS.2017.27

Ändrad tid för kommunfullmäktiges sammanträde den
6 april
Ärendet
Ordförande informerar kommunfullmäktige om att från och med nästkommande
fullmäktigemöte så kommer Ale kommunfullmäktiges möten att filmas och
direktsändas via kommunens webbsida. Vidare kommer kommunfullmäktige att
få ett digitalt närvaro- och voteringssystem. Med anledning av detta måste
kommunfullmäktige utbildas och ordförande föreslår att aprilmötet börjar kl.
16.00 istället för kl. 17.00.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på om kommunfullmäktiges möte den 6 april kan
börja kl. 16.00 och finner att kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges möte den 6 april börjar kl. 16.00
med anledning av utbildning.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

