PROTOKOLL från
Kommunfullmäktige

1(25)

2012-08-27
Plats och tid:

A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:00 - 20:10

Närvarande ledamöter:

Klas Nordh (FP), ordförande
Mikael Berglund (M)
Inge Nilsson (M)
Jan Skog (M)
Fredrik Johansson (M)
Åke Johansson (M)
Anitha Kristiansson (C)
Sune Rydén (KD)
Jarl Karlsson (S)
Rolf Gustavsson (S)
Jean Altun (S)
Dennis Ljunggren (S)
Monica Samuelsson (S)
Natalya Raad (S)
Elaine Björkman (S)
Peter Ohlsson (S)
Ingmarie Torstensson (V)
Minna Jernström (MP)
Ingela Nordhall (AD)
Helene Ahlberg (AD)
Rune Karlsson (SD)

Peter Kornesjö (M)
Isabell Korn (M)
Kajsa Nilsson (M)
Ewa Johansson (M)
Dan Björk (M) §§ 102-107
Boel Holgersson (C)
Rose-Marie Fihn (FP)
Chatarina Engström (KD)
Eva Eriksson (S)
Paula Örn (S)
Mariam Hagberg (S)
Inga-Lill Andersson (S)
Hasse Andersson (S)
Toni Andersson (S)
Catharina Eliasson (S)
Johnny Sundling (V)
Peter Rosengren (MP)
Jan A. Pressfeldt (AD)
Ulf-Göran Solving (AD)
Lars-Eric Calås (AD)
Johan Fjellheim (SD)

Tjänstgörande ersättare:

Daniel Mörner (M)
Joanna Wolodarska Nord (FP)
Stina-Kajsa Melin (S)
Börje Ohlsson (AD)

Lennarth Nilsson §§ 108-119
Klas Karlsson (S)
Tommy Gustafsson (V)
Robert Jansson (SD)

Ersättare och övriga deltagare: Lennarth Nilsson (M) §§ 102-107
Jonatan Sundeen (KD)
Rikard Paulin (S)
Mohammed Bitar (S)
Maria Bergérus (V)
Erika Björk (MP)
Irma Solving (AD)
Erik Lidberg, kommunchef
Jan-Åke Simonsson § 103
Benny Strömberg § 103
Birgitta Friberg § 104

Åke Niklasson (C)
Mahlin Pettersson (S)
Viveca Arvidsson (S)
Dennis Thomsen (S)
Marcus Larsson (MP)
Maria Ohlsson (AD)
Cecilia Stedt, sekreterare
Birgit Lövkvist § 103
Dobromirovic Dragan § 104
Elisabeth Ödman Olofsson § 104

Utses att justera:

Ingela Nordhall och Ingmarie Torstensson

Justeringens plats och tid:

Kommunledningens lokaler, Ale torg 7 2012-09-06, klockan 09:00

Paragrafer:

102-119

Underskrifter:
………………………………………
Cecilia Stedt, Sekreterare
………………………………………
Klas Nordh, Ordförande
……………………………………… ………………………………………
Ingela Nordhall, Justerare
Ingmarie Torstensson, Justerare

___________________________________________________________________________

PROTOKOLL från
Kommunfullmäktige
2012-08-27
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2012-08-27

Datum för anslags uppsättande:

2012-09-07

Datum för anslags nedtagande:

2012-10-01

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunledningens lokaler, Ale torg 7

Underskrift:

Cecilia Stedt

__________________________________________________________________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2(25)

PROTOKOLL från

3(25)

Kommunfullmäktige
2012-08-27

KF § 102 Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige .............................................................................. 4
KF § 103 Inbjudan av hälso- och sjukvårdsnämnd 4 till ett av kommunfullmäktiges sammanträden
under 2012 ............................................................................................................................................. 5
KF § 104 Inbjudan av patientnämnden i Västra Götalandsregionen ............................................................. 6
KF § 105 Inbjudan av samordningsförbundet Ale, Kungälv, Tjörn och Stenungsund............................... 7
KF § 106 Avsägelse från förtroendeuppdraget som 2:e vice ordförande i presidiet för
ortsutvecklingsmötet i Älvängen ........................................................................................................ 8
KF § 107 Avsägelse från förtroendeuppdraget som ordförande för Alvhems
ortsutvecklingspresidium samt ersättare i överförmyndarnämnden ............................................. 9
KF § 108 SOLTAK AB – Förslag till bolag ägt gemensamt av kommunerna i
SOLTAK-samarbetet ......................................................................................................................... 10
KF § 109 Valärende SOLTAK .......................................................................................................................... 12
KF § 110 Detaljplan för bostäder vid Skepplanda prästgård inom Skepplanda 1:13 - Beslut om
antagande ............................................................................................................................................. 13
KF § 111 Förvärv av fastigheten Utby 1:70 i Älvängen ................................................................................. 15
KF § 112 Yttrande över förslag att införa fria resor med kollektivtrafiken till alla
färdtjänstberättigade ........................................................................................................................... 17
KF § 113 Motion angående överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra
skyddsbehövande i Ale kommun ..................................................................................................... 19
KF § 114 Rapportering av ej verkställda beslut enl SoL ................................................................................ 20
KF § 115 Medborgarförslag från Ann Christin Rosenberg om den trådlösa tekniken ............................. 21
KF § 116 Motion från Jan A Pressfeldt (AD) om snabbare detaljplaneprocess för
bostadsbyggande i Ale ....................................................................................................................... 22
KF § 117 Motion från Johnny Sundling (V) och Peter Rosengren (Mp) angående närproducerad
och säsongsanpassad mat .................................................................................................................. 23
KF § 118 Medborgarförslag emot vindkraftsetablering på Alefjäll .............................................................. 24
KF § 119

Justerandes sign

Delgivningar ........................................................................................................................................ 25

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

4(25)

Kommunfullmäktige
2012-08-27
KF § 102

KS0014/12

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige
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.
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KF § 103

KS0037/12

Inbjudan av hälso- och sjukvårdsnämnd 4 till ett av kommunfullmäktiges
sammanträden under 2012
Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 ansvarar för primärvård, sjukhusvård, tandvård,
handikappverksamhet och folkhälsoinsatser som rör invånarna i Ale kommun. Med anledning
av detta närvarar nämndens presidium och informerar om sin verksamhet.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.
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KF § 104

KS0061/12

Inbjudan av patientnämnden i Västra Götalandsregionen
Patientnämnden som bland annat ansvarar för att invånarna i Ale kommun får hjälp med att
få den information som de behöver för att kunna tillvarata sina intressen i hälso- och
sjukvården närvarar och informerar om sin verksamhet.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.
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KF § 105

KS0164/12

Inbjudan av samordningsförbundet Ale, Kungälv, Tjörn och Stenungsund
Med anledning av att förbundschefen för samordningsförbundet Per Liljebäck hade fått
förhinder att närvara föreslår ordförande att ärendet bordläggs.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
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KF § 106

KS0003/12

Avsägelse från förtroendeuppdraget som 2:e vice ordförande i presidiet för
ortsutvecklingsmötet i Älvängen
Roland Axelsson (KD) har inkommit med en avsägelse från förtroendeuppdraget som 2:e vice
ordförande i presidiet för ortsutvecklingsmöten i Älvängen.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Roland Axelsson (KD) från
förtroendeuppdraget som 2:e vice ordförande i presidiet för ortsutvecklingsmöten i
Älvängen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att utse Ingvar Arvidsson (KD) till ny 2:e vice
ordförande i presidiet för ortsutvecklingsmöten i Älvängen.
__
Expedieras till
Roland Axelsson
Ingvar Arvidsson
Lön
Handläggare administration
Utvecklings- och förvaltningsseketerare
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KF § 107

KS0003/12

Avsägelse från förtroendeuppdraget som ordförande för Alvhems
ortsutvecklingspresidium samt ersättare i överförmyndarnämnden
Roland Wall (C) har inkommit med en begäran om att få bli entledigad från sina
förtroendeuppdrag som ordförande i presidiet för ortsutvecklingsmöten i Alvhem samt
ersättare i överförmyndarnämnden.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Roland Wall (C) från förtroendeuppdragen
som ordförande i presidiet för ortsutvecklingsmöten i Alvhem samt ersättare i
överförmyndarnämnden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga omvalen.
3. Kommunfullmäktige beslutar att ajournera sig mellan kl 19.20-19.45.
__
Expedieras till
Roland Wall
Lön
Handläggare administration
Utvecklings- och förvaltningsseketerare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

10(25)

Kommunfullmäktige
2012-08-27

KF § 108

KS0166/11

SOLTAK AB – Förslag till bolag ägt gemensamt av kommunerna i SOLTAKsamarbetet
Kommunerna i Sverige står i sitt välfärdsuppdrag inför en avsevärd utmaning. Demografin
utmanar - andelen äldre kommer att öka kraftigt. Vi som lever i en region av tillväxt får också
nya behov från såväl inflyttare som familjebildare bland vår egen befolkning. Alla dessa nya
behov kan inte mötas med nya pengar. De kommer inte att finnas.
Vi måste därför se till att de tjänster vi utför görs på ett hushållande sätt. Inom framförallt
stöd- och servicetjänster finns flera fördelar med att samverka över kommungränserna så att
mer pengar kan tillföras kärnverksamheterna. Även andra verksamheter kan bli aktuella. För
att göra det på ett juridiskt riktigt sätt krävs någon form av organisering. Annars är det inte
tillåtet.
Därför föreslås att kommunen tillsammans med kommunerna Stenungsund, Orust, Lilla Edet,
Tjörn och Ale är med och bildar ”SOLTAK AB” och således blir en av sex delägare i bolaget.
Kommunfullmäktige i Ale har att välja styrelseledamot och ersättare till styrelsen i SOLTAK
AB för resten av innevarande mandatperiod dvs. till 31 december 2014. Kommunfullmäktige
har för samma period att välja ombud till bolagsstämman i SOLTAK AB.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från kommuncheferna i Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale och
Kungälv, 2012-05-11.
Bolagsordning för SOLTAK AB.
Ägardirektiv för SOLTAK AB.
Tjänsteutlåtande från Erik Lidberg, kommunchef, 2012-05-23.
Handläggare: Joachim Wever, utvecklingsstrateg.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att Ale kommun går in som delägare i aktiebolaget SOLTAK
AB.
2. Kommunfullmäktige beslutar att Ale kommun förvärvar 100 aktier till ett nominellt värde
om 100 kr per aktie. Finansiering sker ur tillgänglig likviditet.
3. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Bolagsordning för SOLTAK AB (bilaga 1).
4. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Ägardirektiv för SOLTAK AB (bilaga 2).
5. Kommunfullmäktige utser en styrelseledamot i SOLTAK AB.
6. Kommunfullmäktige utser en styrelsesuppleant i SOLTAK AB.
7. Kommunfullmäktige utser ett ombud i SOLTAK AB bolagsstämma.
Under kommunfullmäktiges sammanträde tillstyrker Mikael Berglund (M) och Paula Örn (S)
kommunstyrelsens förslag.
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BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att Ale kommun går in som delägare i aktiebolaget SOLTAK
AB.
2. Kommunfullmäktige beslutar att Ale kommun förvärvar 100 aktier till ett nominellt värde
om 100 kr per aktie. Finansiering sker ur tillgänglig likviditet.
3. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Bolagsordning för SOLTAK AB (bilaga 1).
4. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Ägardirektiv för SOLTAK AB (bilaga 2).
5. Kommunfullmäktige utser en styrelseledamot i SOLTAK AB.
6. Kommunfullmäktige utser en styrelsesuppleant i SOLTAK AB.
7. Kommunfullmäktige utser ett ombud i SOLTAK AB bolagsstämma.
___
Expedieras till
Kommunchef i Stenungsund
Kommunchef i Orust
Kommunchef i Lilla Edet
Kommunchef i Tjörn
Kommunchef i Ale
Kommunchef i Kungälv
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KF § 109

KS0003/12

Valärende SOLTAK
Kommunfullmäktige i Ale har att välja styrelseledamot och ersättare till styrelsen i SOLTAK
AB för resten av innevarande mandatperiod, det vill säga fram till den 31 december 2014.
Kommunfullmäktige har för samma period att välja ombud till bolagsstämman i SOLTAK
AB.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse Mikael Berglund (M) till styrelseledamot i
SOLTAK AB.
2. Kommunfullmäktige beslutar att utse Paula Örn (S) till styrelsesuppleant i SOLTAK
AB.
3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges presidium utser ombud för Ale
kommun i samband med årsstämma i enlighet med tidigare beslut i
kommunfullmäktige, 2010-12-13 § 194.
___
Expedieras till
Mikael Berglund
Paula Örn
Klas Nordh
Inga-Lill Andersson
Jan Skog
Stenungsunds kommun
Orust kommun
Lilla Edets kommun
Tjörns kommun
Kungälvs kommun
Sektor kommunstyrelsen
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KF § 110

KS0104/12

Detaljplan för bostäder vid Skepplanda prästgård inom Skepplanda 1:13 - Beslut om
antagande
Kommunstyrelsen beslutade 2009-04-14 att ge miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att
upprätta en detaljplan för området. Området finns inte med som utbyggnadsområde i
kommunens översiktsplan, Ale ÖP 07. Planens syfte är att ändra gällande markanvändning
från kyrkligt ändamål till bostäder och att pröva förutsättningarna och lämpligheten i att
uppföra ny bebyggelse i anslutning till prästgården. Planområdet är cirka 1 hektar stort och
ligger i norra Skepplanda, mellan Skepplanda kyrka och bostadsbebyggelse vid Arnes väg.
Avståndet till Skepplanda centrum är ca 500 m. Planområdet består av prästgårdsmiljön med
tillhörande trädgård, samt en öppen gräsyta i östra delen och en grusad parkeringsyta i den
norra delen.
Planförslaget innebär att prästgårdens huvudbyggnad inreds med lägenheter samt att ny
bebyggelse tillkommer i anslutning till prästgården, totalt ca 26 bostäder. Den befintliga
huvudbyggnaden och drängstugan förses med skydds- och varsamhetsbestämmelser.
Möjlighet ges att uppföra två nya flygelbyggnader. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 201204-19 att inte förse den befintliga flygelbyggnaden med skydds- och varsamhetsbestämmelser.
Samtidigt beslutades att de nya flyglarna som detaljplanen möjliggör ska förses med
utformningsbestämmelser i syfte att ta hänsyn till platsens kulturmiljö.
Utformningsbestämmelser som reglerar bl a materialval, färgsättning och byggnadsvolymer
har efter detta införts i detaljplanen. Ett antal värdefulla träd som påträffats i området förses
med skyddsbestämmelser.
Arnes väg breddas något för att möjliggöra en fortsatt utbyggnad av gångbanan längs med
vägen som påbörjats söder om planområdet. Vägen förlängs också något norrut för att i
framtiden ha möjlighet att skapa en koppling till område B17 i översiktsplanen,
utbyggnadsområde för bostäder.
Planförslaget bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Erik Wikström, tillförordnad stadsarkitekt och Erik Lidberg,
kommunchef, 2012-05-29.
Handläggare: Emely Lundahl, planarkitekt.
Under kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Robert Jansson (SD) bifall till
kommunstyrelsens förslag samt gör ett tilläggsyrkande om att flygelbyggnaden i berörd
detaljplan förses med skyddsbestämmelser enligt huvudbyggnaden. Skyddsbestämmelserna
innebär att drängstugan förses med rivningsförbud samt med krav på varsamhet vid underhåll.
Jan A Pressfeldt (AD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Yrkanden
Kommunstyrelsens beslutsförslag
Robert Janssons (SD) tilläggsyrkande
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och finner
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på Robert Janssons (SD) tilläggsyrkande och finner att
kommunfullmäktige avslår detsamma.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen lämnar vidare förslaget till detaljplan till kommunfullmäktige för
antagande enligt PBL 5 kap 29§ (SFS 1987:10).
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen enligt PBL 5 kap 29§ (SFS 1987:10).
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att avslå tilläggsyrkandet om att förse
flygelbyggnaden med skyddsbestämmelser såsom rivningsförbud och krav på varsamhet vid
underhåll.
___
Expedieras till
Sektor samhällsbyggnad
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KF § 111

KS0099/12

Förvärv av fastigheten Utby 1:70 i Älvängen
Förslag till köpekontrakt har upprättats vari kommunen köper fastigheten Utby 1:70 i
Älvängen (La Plaza-fastigheten) för en köpeskilling om 6,5 milj kronor. Priset är baserat på en
oberoende värdering. Fastigheten har ett strategiskt läge centralt i Älvängen och ligger i ett
område som i strukturstudien för Älvängen föreslagits för omvandling. Syftet med förvärvet är
att riva byggnaden och att tillsammans med annan mark kommunen förvärvat i anslutning till
fastigheten utveckla centrumområdet vid det nya resecentrumet.
I fastigheten finns tre hyresgäster. Kommunen övertar dessa hyreskontrakt och inträder som
hyresvärd. När rivning blir aktuell måste hyreskontrakten sägas upp och då kan kommunen bli
ersättningsskyldig gentemot hyresgästerna enligt de regler i jordabalken som gäller vid
uppsägning av lokalhyresgäst.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Lars Lindström, mark- och exploateringschef, 2012-05-30.
Handläggare: Lars Lindström, mark- och exploateringschef.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner köpekontrakt vari kommunen förvärvar fastigheten Utby
1:70 för en köpeskilling om 6,5 miljoner kronor.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen, eller
deras respektive ersättare, att underteckna erforderliga köpehandlingar.
3. Kommunfullmäktige anvisar erforderliga medel för köpeskillingen, 6,5 miljoner kr, samt
övriga med förvärvet förenade kostnader. Finansiering sker genom ianspråktagande av
egna medel. Den del av köpeskillingen som avser marken, 1,9 miljoner kronor, ska belasta
ett nytt exploateringskonto för Älvängens centrum. Den del av köpeskillingen som avser
byggnaden, 4,6 miljoner kronor, samt övriga förvärvskostnader, ca 0,5 miljoner kronor
direkt avskrivs.
4. Kommunfullmäktige uppdrar till näringslivs- och exploateringsavdelningen att öppna ett
nytt exploateringskonto för Älvängens centrum.
5. Kommunfullmäktige uppdrar till verksamhet fastighet att förvalta fastigheten fram till dess
att den ska rivas.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner köpekontrakt vari kommunen förvärvar fastigheten Utby
1:70 för en köpeskilling om 6,5 miljoner kronor.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen, eller
deras respektive ersättare, att underteckna erforderliga köpehandlingar.
3. Kommunfullmäktige anvisar erforderliga medel för köpeskillingen, 6,5 miljoner kr, samt
övriga med förvärvet förenade kostnader. Finansiering sker genom ianspråktagande av
egna medel. Den del av köpeskillingen som avser marken, 1,9 miljoner kronor, ska belasta
ett nytt exploateringskonto för Älvängens centrum. Den del av köpeskillingen som avser
byggnaden, 4,6 miljoner kronor, samt övriga förvärvskostnader, ca 0,5 miljoner kronor
direkt avskrivs.
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4. Kommunfullmäktige uppdrar till näringslivs- och exploateringsavdelningen att öppna ett
nytt exploateringskonto för Älvängens centrum.
5. Kommunfullmäktige uppdrar till verksamhet fastighet att förvalta fastigheten fram till dess
att den ska rivas.
___
Expedieras till
Säljaren
Ekonomichef
Fastighetschef
Mark- och exploateringschef
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KF § 112

KS0242/09

Yttrande över förslag att införa fria resor med kollektivtrafiken till alla
färdtjänstberättigade
Ale DHR´s styrelse har lämnat in ett förslag att Ale kommun ska införa fria resor med
kollektivtrafiken för alla färdtjänstberättigade. Förslaget har varit på remiss hos sektor
samhällsbyggnad (tiden för yttrandet, miljö- och byggförvaltningen) som lämnat följande
yttrande.
Förslaget bör inte knytas till färdtjänst. Färdtjänst är en trafikpolitisk insats om kollektivtrafik
från samhället som bifalles dem som uppfyller kriterierna enligt lag om färdtjänst, det vill säga
de som på grund av sitt funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig och som
inte utan väsentliga svårigheter kan nyttja allmänna kommunikationsmedel. Många som var
berättigade till färdtjänst innan Ale kommuns bussar anpassades till funktionshindrade
kommer idag inte att få bifall. Förslaget innebär därför att en stor grupp i samhället som har
funktionshinder men som inte omfattas av kriterierna, enligt lag om färdtjänst, inte heller
kommer att omfattas av förslaget om gratis kollektivtrafik om det ska kopplas till
handläggningen av färdtjänstärenden.
Om åtgärden kopplas till handläggningen av färdtjänstärenden ser sektorn även stora
svårigheter i bedömningen av dessa ärenden då det finns en risk att antalet ansökningar
kommer att öka för att man önskar gratis kollektivtrafik.
Dåvarande miljö- och byggnämnd föreslår att fullmäktige avslår förslaget.
Kommunstyrelsens förvaltning hänvisar till miljö- och byggnämndens yttrande och föreslår att
förslaget avslås.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Annika Friberg, miljöplanerare och Erik Lidberg, kommunchef, 201206-05.
Handläggare: Annika Friberg, miljöplanerare.
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar ifall till sektor kommunstyrelsens beslutsförslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på sektor kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

18(25)

Kommunfullmäktige
2012-08-27

Under kommunfullmäktiges möte redogör ordförande Klas Nordh (FP) för att författaren till
medborgarförslaget bör beredas möjlighet att närvara vid kommunfullmäktiges behandling av
förslaget men kan på grund av medverkan i Paralympics ej närvara under augusti månads
möte. Ordförande föreslår med anledning av detta att ärendet bordläggs till nästa möte.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
___
Expedieras till
Gunilla Wallengren
Utvecklings- och förvaltningsseketerare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

19(25)

Kommunfullmäktige
2012-08-27

KF § 113

KS0223/11

Motion angående överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra
skyddsbehövande i Ale kommun
Rune Karlsson (SD) har i motion 2011-11-01 framfört att när nya överenskommelser träffas
mellan kommunen och Länsstyrelsen/Migrationsverket om mottagande av flyktingar och
andra skyddsbehövande eller av ensamkommande barn så skall avtalen gälla kalenderårsvis.
Rune Karlsson har i motionen föreslagit följande;
 Att om några nya överenskommelser angående flyktingar och ensamkommande barn
finns, skall kommunfullmäktige beordra kommunstyrelsen att säga upp dessa
omgående.
 Att om möjligt inte ingå någon ny överenskommelse i dessa frågor.
 Att om en överenskommelse skall skrivas mellan Länsstyrelsen och kommunen
angående flyktingar och andra skyddsbehövande skall kommunstyrelsen ta fram
erforderliga underlag för beslut i kommunfullmäktige.
 Att om en överenskommelse skall skrivas mellan Länsstyrelsen, kommunen och
Migrationsverket angående ensamkommande barn skall kommunstyrelsen ta fram
erforderliga underlag för beslut i kommunfullmäktige.
 Att eventuella avtal enligt ovan skall gälla ett kalenderår, från 1 januari till 31
december.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, administrativ chef, 2012-05-04.
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
___
Expedieras till
Rune Karlsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

20(25)

Kommunfullmäktige
2012-08-27

KF § 114

KS0132/12

Rapportering av ej verkställda beslut enl SoL
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden redovisar i sitt beslut 2012-05-24 § 79, beslut som ej är
verkställda vid enligt rutinen för ”inrapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 4
Kap. 1 § Socialtjänstlagen, SoL.

BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

21(25)

Kommunfullmäktige
2012-08-27

KF § 115

KS0148/12

Medborgarförslag från Ann Christin Rosenberg om den trådlösa tekniken
Ann Christin Rosenberg har inkommit med ett medborgarförslag angående den trådlösa
tekniken. I sitt medborgarförslag föreslår Rosenberg att kommunen begränsar tillstånden för
områdena där telecom – industrin tillåts sätta upp master. Vidare föreslår Rosengren att
kommunen upprättar områden i kommunen med lågt strålande zoner.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att lämna över ärendet till kommunstyrelsen för beredning.
___
Expedieras till
Kommunsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

22(25)

Kommunfullmäktige
2012-08-27

KF § 116

KS0040/10

Motion från Jan A Pressfeldt (AD) om snabbare detaljplaneprocess för
bostadsbyggande i Ale
Jan A Pressfeldt (AD) har lämnat en motion, daterad 2010-02-12, om en snabbare
detaljplaneprocess för bostadsbyggande i Ale. Motionären föreslår att kommunfullmäktige ska
besluta att delegera beslutanderätten att anta detaljplaner omfattande upp till 15 enbostadshus
till miljö- och byggnämnden.
Kommunfullmäktige beslutade 2010-02-22 § 32 att överlämna motionen till kommunstyrelsen
för handläggning. Samhällsbyggnadsnämnden har tilldelats uppgiften att bereda motionen.
I sitt yttrande 2011-05-18 § 93 föreslår samhällsbyggnadsnämnden att kommunfullmäktige
avslår motionen med hänvisning till en pågående utredning med syfte att genom förändrad
delegation för planärenden, förkorta den totala handläggningstiden för exploatören, vari
motionens intentioner uppfylls.
Jan A Pressfeldt (AD) har inför dagens möte inkommit med en begäran om återtagande av
motionen eftersom motionens intensioner har inarbetats i den nya planprocess som antagits
att kommunfullmäktige.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att lämna motionen utan åtgärd.
___
Expedieras till
Jan A Pressfeldt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

23(25)

Kommunfullmäktige
2012-08-27

KF § 117

KS0158/12

Motion från Johnny Sundling (V) och Peter Rosengren (Mp) angående närproducerad
och säsongsanpassad mat
Johnny Sundling (V) och Peter Rosengren (MP) har inkommit med en motion angående
närproducerad och säsongsanpassad mat. I motionen föreslår Sundling och Rosengren en rad
åtgärder för att begränsa miljöförstöringen samt för att skydda djur inom
livsmedelsproduktionen mot lidande.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
___
Expedieras till
Kommunsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

24(25)

Kommunfullmäktige
2012-08-27

KF § 118

KS0159/12

Medborgarförslag emot vindkraftsetablering på Alefjäll
Bruno Nordenborg med flera har inkommit med ett medborgarförslag angående
vindkraftsetablering på Alefjäll. I förslaget föreslås att Ale kommun använder sin vetorätt för
att stoppa Aletrion Vinds planerade vindkraftsetablering på Alefjäll. Vidare förslås att Ale
kommun stryker område C, D och E i vindkraftsplanen.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för beredning.
___
Expedieras till
Kommunsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

25(25)

Kommunfullmäktige
2012-08-27

KF § 119
Delgivningar




Justerandes sign

Länsstyrelsens beslut att utse Inge Nilsson till ny ledamot för Moderata samlingspartiet
i kommunfullmäktige samt Per Carlsson till ny ersättare för Moderata samlingspartiet i
kommunfullmäktige
Västra Götalandsregionens beslut om beviljad ansvarsfrihet för samordningsförbundet
Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn för verksamhetsåret 2011
Information till delägare i bolag med direkt eller indirekt ägande från Göteborgs stad
angående översyn av stadens bolagssektor

Utdragsbestyrkande

