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2012-01-30
Plats och tid:

A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:00 -18:40

Närvarande ledamöter:

Klas Nordh (FP), ordförande
Mikael Berglund (M)
Daniel Madsen (M)
Dan Björk (M)
Boel Holgersson (C)
Lars-Erik Carlbom (FP)
Chatarina Engström (KD)
Rolf Gustavsson (S)
Jean Altun (S)
Dennis Ljunggren (S)
Willy Kölborg (S)
Hasse Andersson (S)
Toni Andersson (S)
Göran Karlsson (V)
Ingmarie Torstensson (V)
Ulf-Göran Solving (AD)
Sven Rydén (AD)
Johan Fjellheim (SD)

Peter Kornesjö (M)
Isabell Korn (M)
Kajsa Nilsson (M)
Åke Johansson (M)
Rose-Marie Fihn (FP)
Sune Rydén (KD)
Jarl Karlsson (S)
Paula Örn (S)
Mariam Hagberg (S)
Inga-Lill Andersson (S)
Monica Samuelsson (S)
Natalya Raad (S)
Catharina Eliasson (S)
Johnny Sundling (V)
Peter Rosengren (MP)
Helene Ahlberg (AD)
Rune Karlsson (SD)
Lennie Kjellman (SD)

Tjänstgörande ersättare:

Inge Nilsson (M)
Lennarth Nilsson (M)
Åke Niklasson (C)
Stina-Kajsa Melin (S)
Rikard Paulin (S)
Irma Solving (AD)

Daniel Mörner (M)
Johan Olofsson (M)
Klas Karlsson (S)
Mahlin Pettersson (S)
Börje Ohlsson (AD)

Ersättare och övriga deltagare: Sten-Åke Oveborn (C)
Jonatan Sundeen (KD)
Mohammed Bitar (S)
Robert Jansson (SD)
Erik Lidberg, kommunchef

Jan Samuelsson (FP)
Tony Karlsson (KD)
Tommy Gustafsson (V)
Cecilia Stedt, sekreterare

Utses att justera:

Inga-Lill Andersson och Mikael Berglund

Justeringens plats och tid:

Kommunledningens lokaler, Ale torg 7 2012-02-02 , klockan 08.30

Paragrafer:

1-11

Underskrifter:
………………………………………
Cecilia Stedt, Sekreterare
………………………………………
Klas Nordh, Ordförande
……………………………………… ………………………………………
Inga-Lill Andersson, Justerare
Mikael Berglund, Justerare
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KF § 1

KS0014/12

Allmänhetens frågestund
Kommunfullmäktige har beslutat att införa allmänhetens frågestund i anslutning till sina
sammanträden då det är möjligt för allmänheten att ställa frågor. Frågestunden ligger som
första punkt på fullmäktiges möten.
Frågorna från allmänheten ska gälla de ärendepunkter som fullmäktige ska diskutera under
sina respektive sammanträden.
Under denna punkt fanns det ingen fråga att ta upp.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunfullmäktige
2012-01-30

KF § 2

KS0003/11

Avsägelse från Ulf-Göran Solving (AD) från uppdraget som ledamot i
kommunstyrelsens personalutskott.
Ulf-Göran Solving (AD) har inkommit med en avsägelse från uppdraget som ledamot i
kommunstyrelsens personalutskott.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Ulf-Göran Solving (AD) från
förtroendeuppdraget som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott.
2. Kommunfullmäktige beslutar att utse Ingela Nordhall (AD) till ny ledamot i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
__
Expedieras till
Personal
Ulf-Göran Solving
Ingela Nordhall
Kommunsekreterare
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KF § 3

KS0003/11

Begäran om ny röstsammanräkning
Ordförande frågar om valberedningen har ett förslag till ny andre vice ordförande till presidiet
för ortsutvecklingsmöten i Alvhem.
Valberedningens ordförande Rose-Marie Fihn (Fp) föreslår att frågan bordläggs.
Vidare informerar ordförande Klas Nordh (Fp) fullmäktige om att en begäran om ny
röstsammanräkning efter Leif Gustafssons upphörda valbarhet, har skickats in till
länsstyrelsen.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga val av andre vice ordförande till presidiet för
ortsutvecklingsmöten i Alvhem.

Justerandes sign
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KF § 4

KS0114/11

Upphörande av arbetsordning för Rådet för hälsa och trygghet
Ale kommun samarbetar sedan år 2006 med Hälso- och sjukvårdsnämnd4 avseende det lokala
folkhälsoarbetet genom Rådet för Hälsa och Trygghet. Samarbetet är reglerat i ett avtal mellan
parterna, det senaste tecknades 20101104, samt en arbetsordning för Rådet för Hälsa och
Trygghet som antagits av kommunfullmäktige samt Hälso- och sjukvårdsnämnd4.
Omsorgs och arbetsmarknadsnämnden har nu väckt frågan huruvida det är nödvändigt att ha
en arbetsordning för Rådet för Hälsa och Trygghet när avtalet mellan parterna reglerar på
vilket sätt samarbetet skall ske. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har begärt att
arbetsordningen skall upphöra samt att fullmäktige skall uttala att det mellan parterna
ingångna avtalet ersätter arbetsordningen.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, administrativ chef, 2011-12-01.
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva arbetsordningen för Rådet för Hälsa och
Trygghet.
2. Kommunfullmäktige uttalar att det mellan Ale kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnd4
ingångna avtalet om lokalt folkhälsoarbete reglerar Rådet för Hälsa och Trygghets arbete.
3. Kommunfullmäktige delegerar till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att sluta avtal
med Hälso- och sjukvårdsnämnd4 gällande lokalt folkhälsoarbete.
4. Kommunfullmäktige beslutar att det i Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
reglemente under rubriken ” Delegering från fullmäktige” införs en tredje punkt med
följande lydelse ” Besluta om samarbetsavtal med Hälso- och sjukvårdsnämnd4 gällande
lokalt folkhälsoarbete”.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva arbetsordningen för Rådet för Hälsa och
Trygghet.
2. Kommunfullmäktige uttalar att det mellan Ale kommun och Hälso- och
sjukvårdsnämnd4 ingångna avtalet om lokalt folkhälsoarbete reglerar Rådet för Hälsa och
Trygghets arbete.
3. Kommunfullmäktige delegerar till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att sluta avtal
med Hälso- och sjukvårdsnämnd4 gällande lokalt folkhälsoarbete.
4. Kommunfullmäktige beslutar att det i Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
reglemente under rubriken ” Delegering från fullmäktige” införs en tredje punkt med
följande lydelse ” Besluta om samarbetsavtal med Hälso- och sjukvårdsnämnd4 gällande
lokalt folkhälsoarbete”.
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Expedieras till
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnd 4
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KF § 5

KS0088/10

Taxa för simskola i Skepplandahallen
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslog 2010-03-10 bland annat att avgiften för
simskoleundervisningen skulle höjas från 450 kr till 800 kr för en kurs på 15 gånger.
Barn- och ungdomsnämnden föreslog i sitt beslut att avgiften i stället skulle höjas till 600 kr.
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet till kommunstyrelsen för att klarlägga vad det
skulle innebära om avgiften sattes till 0 kr per kurs.
Kultur- och fritidsnämnden har i sitt yttrande svarat att alla som idag anmält sig får plats i den
befintliga simskolan. Det har inte framkommit några klagomål om avgiften eller att man avstår
för att det finns en avgift.
Skolan tar tillsammans med simhallen ett stort ansvar för alla barn som inte kan simma när de
börjar skolan. Detta pågår fram till de flesta lärt sig simma och klarar simprovet i årskurs fem.
I dagsläget är simkunnigheten 97 % vilket är klart över rikets 90 %. Att införa 0-taxa kommer
troligtvis att leda till att alla som önskar inte kan få plats och att det kommer att krävas regler
och rutiner för att göra ett urval bland dem som ansöker. Ska antalet kurser ökas kommer det
att leda till att övrig verksamhet måste få mindre tid.
Förutom ett inkomstbortfall på 150-220 tkr beroende på avgiftens nivå kommer kostnaderna
att öka om behov av antalet kurser ökas. Nämnden föreslår därför att det fortsättningsvis tas
ut en avgift för simundervisningen.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef 2011-11-29.
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för den kommunala simskolan även
fortsättningsvis ska vara 450 kr per kurs.
Inlägg
Jean Altun (S)
Yrkanden
Under kommunfullmäktiges sammanträde 2012-01-30 yrkar Mikael Berglund (M) och RoseMarie Fihn (Fp) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Paula Örn (S), Peter Rosengren (Mp) och Monica Samuelsson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag samt önskar göra en protokollsanteckning.
Johnny Sundling (V) yrkar att nolltaxa för simskolan i Skepplandahallen införs.
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Johnny Sundlings (V)
yrkande. Ordförande finner kommunfullmäktige besluta i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för den kommunala simskolan även
fortsättningsvis ska vara 450 kr per kurs.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna och miljöpartiet lämnar följande anteckning till protokollet:
”Vi har lämnat in en motion om att se över alla avgifter för barn och ungdomar. Vi anser att
frågan bör hanteras i en helhet där prioriteringen av vilken åtgärd som bäst motverkar
effekterna av barnfattigdom kan göras”.
Reservation
Johnny Sundling (V), Göran Karlsson (V) och Ingmarie Torstensson (V) reserverar sig mot
beslutet.
___
Expedieras till
Sektorschef, sektor utbildning kultur och fritid
Verksamhetschef, fritidsverksamheten
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KF § 6

KS0226/11

Omdisponering av investeringsmedel för grundskolans en till en-satsning
I verksamhetsplanen ligger de framtida inköpen av en till en- datorer upplagda som
leasingdatorer. Detta medför att investeringsmedel saknas i 2011 års budget för att fortsätta
inköpen av datorer till grundskoleeleverna.
Utbildningsnämnden har ett investeringsanslag på 4 250 tkr som avser investeringar för ett
nytt yrkesförberedande program på gymnasiet. Då detta inte kommer att genomföras föreslår
Utbildningsnämnden att 3 000 tkr omdisponeras för att säkerställa utvecklingen av en till ensatsningen.
Den tänkta utbyggnadstakten av projektet förutsätter datorinvesteringar på cirka 5 mnkr/år.
Sektorns årliga driftkostnader i form av säkerhet, övrig utrustning, It-tjänster, fortbildning och
kapitalkostnader beräknas till cirka 2 750 tkr när projektet är fullt utbyggt.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef 2011-11-16.
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beviljar att 3 mnkr av investeringsanslaget ”GY 2011, nytt
yrkesförberedandeprogram”, får disponeras för inköp av datorer till grundskoleelever
inom projektet en till en.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beviljar att 3 mnkr av investeringsanslaget ”GY 2011, nytt
yrkesförberedandeprogram”, får disponeras för inköp av datorer till grundskoleelever
inom projektet en till en.
___
Expedieras till
Sektorschef, sektor utbildning, kultur och fritid
Controller, sektor utbildning, kultur och fritid
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KF § 7

KS0242/11

Riktlinjer för avstånd mellan hästhållning och bostäder
Planenheten på Sektor samhällsbyggnad har på uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden tagit
fram ett förslag till nya riktlinjer för avstånd mellan hästhållning och bostäder med anledning
av de nya rättsfall som kommit på senare år. Syftet med riktlinjerna är att skapa ett tydligare
underlag för att kunna fatta beslut i enskilda ärenden.
Riktlinjerna gäller som underlag för bedömningar av och beslut i ärenden om detaljplan,
bygglov och förhandsbesked. När det handlar om större hästanläggningar (fler än 30 hästar)
får en bedömning göras i varje enskilt fall. De föreslagna avstånden ska ses som generella
riktlinjer som i viss mån kan påverkas beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet.
Utgångspunkten för förslaget har varit ortsvanligheten, som också hänvisats till i flertalet
domar som kommit de senaste åren. Med detta menas att toleransnivån när det gäller lukt,
flugor och andra störningar som kan upplevas som konsekvenser av bl a hästhållning måste
vara högre i utpräglad landsbygdsmiljö än inom tätort. Detta har resulterat i att olika avstånd
föreslås för dessa olika situationer.
Avstånden ska räknas från tomtgräns, enligt definition i riktlinjerna. Förslag till nya riktlinjer
för avstånd:
1-15 hästar
 Inom tätortsområde
- avstånd till stallområde: 100 meter
 I landsbygdsmiljö
- avstånd till stallområde: 50 meter
 Hästnära boende
- avstånd till stall och gödselanläggning: 50 meter
16-30 hästar
 Avstånd till stallområde: 100 meter
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Erik Lidberg, kommunchef och Måns Werner, stadsarkitekt 2011-11-24.
Handläggare: Emely Lundahl, planarkitekt.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar riktlinjer för avstånd mellan hästhållning och bostäder.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar riktlinjer för avstånd mellan hästhållning och bostäder.
__
Expedieras till
Sektor samhällsbyggnad, Plan och bygg
Justerandes sign
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KF § 8

KS0155/10

Uppsägning av samarbetsavtal mellan Kungälv och Ale kommuns räddningstjänst
Arbete pågår med ett underlag för beslut om räddningstjänstförbund mellan Kungälvs och Ale
kommuner. Ett beslut om förbund gör att gällande samarbetsavtal kommer att sakna
aktualitet. Blir beslutet att inte bilda ett förbund bör samarbetsavtalet ses över inför en ny
avtalsperiod. Avtalet behöver sägas upp före årsskiftet.
Kungälvs och Ales kommuner har sedan 1976 bedrivit gemensam räddningstjänst. Det senaste
samarbetsavtalet är från 2004. Kommunstyrelserna i de båda kommunerna har gett respektive
förvaltning i uppdrag att tillsammans ta fram ett underlag för ett ev. beslut om
räddningstjänstförbund. Det arbetet pågår och kommer att redovisas under året. Gällande
samarbetsavtal gäller till och med utgången av 2012. Om ingen av parterna säger upp avtalet
förlängs det automatiskt med två år i taget. Uppsägningstiden är 1 år.
Gällande samarbetsform är otidsenlig. Därför pågår uppdraget att utveckla samarbetet till ett
räddningstjänstförbund. Ett definitivt beslut om förbund med förbundsordning kommer inte
att kunna tas före årsskiftet. Om kommande beslut blir att inte bilda ett förbund behöver
avtalet ses över ändå. Därför behöver gällande avtal sägas upp nu under alla förhållanden.
Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige säger upp samarbetsavtalet om räddningstjänst mellan Ale och
Kungälvs kommun.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och kommunchef eller
deras respektive ersättare att underteckna uppsägningen av samarbetsavtalet.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ta fram förslag på förbundsordning
och reglemente.
4. Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar, att
uppdra till kommunchefen att ta fram förslag på förbundsordning och reglemente.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Erik Lidberg, kommunchef 2011-12-21.
Handläggare: Joachim Wever, utvecklingsstrateg.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige säger upp samarbetsavtalet om räddningstjänst mellan Ale och
Kungälvs kommun.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och kommunchef eller
deras respektive ersättare att underteckna uppsägningen av samarbetsavtalet.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och Mikael Berglund (M) tillstyrker
kommunstyrelsens förslag.
Justerandes sign
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BESLUT
1. Kommunfullmäktige säger upp samarbetsavtalet om räddningstjänst mellan Ale och
Kungälvs kommun.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och kommunchef eller
deras respektive ersättare att underteckna uppsägningen av samarbetsavtalet.
__
Expedieras till
Kungälvs kommun, kommunstyrelsen
Räddningstjänsten i Kungälvs kommun
Samhällsbyggnadsnämnden i Ale kommun
Räddningstjänsten i Ale kommun
Kommunchefen Ale kommun
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KF § 9
KS0009/12- Motion från Johnny Sundling (V), Ingmarie Torstensson (V) och Göran
Karlsson (V) angående lag om offentlig valfrihet
Johnny Sundling (V), Ingmarie Torstensson (V) och Göran Karlsson (V) vill i sin motion att
kommunfullmäktige fattar beslut om införande av Lagen om offentlig valfrihet.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
__
Expedieras till
Administrativ chef
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KF § 10
KS0146/11Motion från Elaine Björkman (S) och Jarl Karlsson (S) om ökade klyftor och
barnfattigdom
Kommunfullmäktige informeras om att det inkommit ett förtydligande angående motion om
ökade klyftor och ökad barnfattigdom (dnr 126/11).
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.
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KF § 11

KS0027/12

Allmänpolitisk debatt
Ordförande Klas Nord (Fp) informerar kommunfullmäktige om att en allmänpolitisk debatt
kommer att äga rum på nästkommande möte.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

