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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-09-29

Plats och tid

A-salen Medborgarhuset Alafors, kl. 18:00 - 20:50.

Närvarande ledamöter

Klas Nordh (FP), ordförande
Mikael Berglund (M)
Inge Nilsson (M)
Jan Skog (M) §§ 102-109, 111115
Dennis Larsen (M)
Dan Björk (M)
Boel Holgersson (C)
Rose-Marie Fihn (FP)
Sune Rydén (KD)
Jarl Karlsson (S)
Dennis Ljunggren (S)
Willy Kölborg (S)
Hasse Andersson (S)
Catharina Eliasson (S)
Peter Ohlsson (S)
Johnny Sundling (V)
Peter Rosengren (MP)
Jan A. Pressfeldt (AD)
Ulf-Göran Solving (AD)

Isabell Korn (M)
Kajsa Nilsson (M)
Fredrik Johansson (M)
Åke Johansson (M)
Anitha Kristiansson (C)
Lars-Erik Carlbom (FP)
Chatarina Engström (KD)
Eva Eriksson (S)
Paula Örn (S)
Inga-Lill Andersson (S)
Rolf Gustavsson (S)
Jean Altun (S)
Elaine Björkman (S)
Ingmarie Torstensson (V)
Tommy Gustafsson (V)
Minna Jernström (MP)
Sven Rydén (AD)
Johan Fjellheim (SD)
Lennie Kjellman (SD)
Rune Karlsson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Daniel Mörner (M)
Lennarth Nilsson (M) §110
Stina-Kajsa Melin (S)
Rikard Paulin (S)
Börje Ohlsson (AD)

Ida Löfgren (M)
Klas Karlsson (S)
Mahlin Engstrand (S)
Mohammed Bitar (S)
Irma Solving (AD)

Ersättare och övriga
deltagare

Lennarth Nilsson (M) §§ 102109, 111-115
Åke Niklasson (C)
Joanna Wolodarska Nord (FP)
§§104-115
Kerstin Grund (S)
Eva-Karin Andersson (MP)

Erik Karlsson (M)
Elena Fridfelt (C)
Jan Samuelsson (FP)
Tony Karlsson (KD)
Monica Löfgren (S)
Robert Jansson (SD)

Utses att justera

Björn Järbur, kommunchef
Cecilia Stedt, sekreterare
Inga-Lill Andersson och Boel Holgersson

Justeringens plats och tid Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7, Nödinge 2014-10-07 kl. 13:00.
Paragrafer

102-115

Underskrifter
Cecilia Stedt, Sekreterare

Klas Nordh, Ordförande

Inga-Lill Andersson, Justerare

Boel Holgersson, Justerare
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-09-29

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2014-09-29

Datum för anslags uppsättande

2014-10-08

Datum för anslags nedtagande

2014-10-31

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7
Nödinge

Underskrift
Cecilia Stedt
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KS0021/14
KF § 102

Allmänhetens frågestund 2014
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 närvarar Bruno Nordenborg och Roy Jansson. Båda vill beröra
ärendet angående antagande av förslag till upphävande av delar av Vindbruksplanen 2011-0131.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på om att inläggen kan läggas till handlingarna och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att inläggen ska läggas till handlingarna.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2014-09-29

KF § 103

Workshop om projekt Hembygd -någonstans i
Sverige
Initiativtagarna och producenterna för projektet Hembygd, Annica Carlsson Bergdahl och
Jerker Andersson presenterar sitt arbete.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KF § 104

Från LUPP till handling
Ungdomslots Sven Nielsen, brott- och säkerhetshandläggare Charlotte Klug redogör för
kommunens arbete med att utvärdera ungas situation i Ale kommun. Fritidsassistent Andreas
Holmgren och kommunutvecklarna Elin Johansson, Josefine Wintell, Ida Fogelström, Sanna
Adielsson, Gustav Häger, Douglas Thomson, Andreas Tallian och Patricia Lindberg redovisar
förslag till åtgärder för att förbättra ungdomars situation i Ale kommun.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på om redovisningen kan läggas till handlingarna och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS0022/14
KF § 105

Information från kommunrevisionen 2014
Ordförande uppmärksammar kommunfullmäktige på att punkt 4 i föredragningslistan gällande
information från kommunrevisionen 2014 av misstag hoppades över. Med anledning av detta
behandlas ärendet som punkt 6 istället. Ordförande konstaterar dock att det inte finns något
att rapportera från kommunrevisionen i samband med dagens fullmäktigemöte.
___

Justerandes sign.
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KS0102/14
KF § 106

Svar på interpellation angående löfte till
Alvhemsborna
Sven Rydén (AD) inkom 2014-06-16 § 81 med en interpellation angående inrättande av en
grusplan i Alvhem, norr om lek- och fotbollsplanen.
Kommunfullmäktige beslutade under mötet att interpellationen skulle ställas till
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Jan A Pressfeldt (AD). Vid kommunfullmäktiges
möte 2014-09-01 § 96 meddelar ordförande Klas Nordh (FP) att interpellationen överlämnats
till kultur- och fritidsnämndens ordförande Isabell Korn (M). Vid mötet 2014-09-01 saknades
svar på interpellationen.
Under dagens möte läser Isabell Korn (M) upp sitt svar på interpellationen.
Beslutsunderlag






Interpellation inkommen 2014-05-13.
Kommunfullmäktiges beslut 2014-06-16 § 81.
Kommunfullmäktiges beslut 2014-09-01 § 96.
Svar på interpellation inkommen 2014-09-02.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition om interpellation kan anses besvarad och finner
kommunfullmäktige besluta detsamma.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen ska anses besvarad.
___

Justerandes sign.
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KF § 107

Antagande av förslag till upphävande av delar av
Vindbruksplanen 2011-01-31
Sektor samhällsbyggnad har fått i uppdrag av styrgruppen för översiktsplanen att föreslå
upphävande av delar av Vindbruksplan tillägg till Ale ÖP 07, antagen av kommunfullmäktige,
2011-01-31.
Förslaget innebär att gällande område C, D och E upphör som möjlig utbyggnation för
vindbruk i Vindbruksplan samt de delarna av texten som avser de nämnda områdena.
Förslaget redovisas genom att både text och delar av kartor stryks i nuvarande vindbruksplan.
Område U2 fortsätter att gälla inklusive den zon på 500 meters radie där ingen ny
bostadsbebyggelse, helårshus eller fritidshus får tillkomma.
Eftersom Vindbruksplanen är ett tematiskt tillägg till Ale ÖP 07 och därmed ett allmänt
intresse genomförs ändring av Vindbruksplanen enligt PBL 3 kap 1-22 §. Förslaget har varit
på samråd mellan 19 februari och 22 april 2014 och på granskning mellan 11 juni och 22
augusti 2014. Då fanns förslaget för allmän beskådan i kommunhuset,
samhällsbyggnadsavdelningen, Ledetvägen 6 i Alafors samt på kommunens medborgarkontor
vid Ale Torg 7 i Nödinge.
Efter granskningen har följande ändringar gjorts i planhandlingarna: I försättsblad har tillagts
länsstyrelsens anmärkning i vilken del planen inte kan godtas. Länsstyrelsens
granskningsyttrande måste bifogas den ändrade vindbruksplanshandlingen.
Formellt har beslutad vindbruksplan ingen rättverkan som innebär att någon kan kräva
ersättning för eventuell ekonomisk skada. Ale kommun kan ej bedöma om någon aktör lagt
utredningspengar eller köpt mark på grund av Vindbruksplanen.
Länsstyrelsen anser att kommunen, för det allmänna intresset bör utveckla och tydliggöra sina
ställningstaganden. Avvägning mellan det allmänna intresset att möjliggöra etablering av
förnyelsebar energi och motstående intressen av samma dignitet d v s att mark- och
vattenanvändningen ska specificeras och konsekvenser samt innebörd redovisas tydligare
utifrån kraven som 3 kap. PBL ställer på en översiktsplan.
Kommunen kan inte i dagsläget göra dessa ställningstaganden, avvägningar eller
konsekvensbeskrivningar enligt kraven i 3 kap. PBL. Utredningar måste utföras för detta, för
att bättre definiera framtida markanvändande där vindparker tas bort, samt visa hur miljö och
klimatmål, och etablering av förnybar energi-mål uppnås istället.
Med bakgrund av detta föreslår sektor kommunstyrelsen att utredning hur framtida
markanvändning och sätt att nå klimatmål/förnyelsebar energi görs. Detta är expertkunskap
som måste köpas in.

Justerandes sign.
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Beslutsunderlag







Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-08-29.
Granskningsutlåtande 2014-08-29.
Planförslag, ändring av vindbruksplan 2014-08-29.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-02 § 93.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2014-09-16 § 133.

Yrkande

Under kommunstyrelsens sammanträde yrkar Peter Rosengren (MP) att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med uppdrag att göra
nödvändiga utredningar i enlighet med sektor kommunstyrelsens intentioner,
Åke Niklasson (C) gör ett tilläggsyrkande (till arbetsutskottets beslutsförslag) om att sektorn
omgående ska påbörja arbete med att se ut andra lämpligare områden för vindkraftsetablering
i Ale samt att områden som tidigare varit strukna ska värderas på nytt.
Sune Rydén (KD) gör ett tilläggsyrkande (till arbetsutskottets beslutsförslag) om att sektorn
ska påbörja ett arbete med att utreda om det finns något annat lämpligt område för vindkraft
med hänsyn tagit till 1000 meters säkerhetsområde.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och Peter Rosengrens (MP)
yrkande om återremiss. Ordförande finner kommunstyrelsen besluta i enlighet med
arbetsutskottets beslutsförslag.
Ordförande ställer proposition på Åke Niklassons (C) tilläggsyrkande och Sune Rydéns (KD)
tilläggsyrkande. Ordförande finner kommunstyrelsen besluta i enlighet med Sune Rydéns
(KD) yrkande.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1.

Kommunfullmäktige antar vindbruksplan 2014-08-29 som tillägg till
översiktsplanen.

2.

Kommunfullmäktige beslutar att ge sektor kommunstyrelsen i uppdrag att utreda
om det finns något annat lämpligt område för vindkraft med hänsyn tagit till 1000
meters säkerhetsområde.

Deltagande i beslut

Paula Örn (S), Rolf Gustafsson (S), Ann-Christine Paulin (S), Björn Norberg (S) och Ingmarie
Torstensson (V) anmäler innan kommunstyrelsens beslut att de inte deltar i beslutet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2014-09-29

Reservation

Åke Niklasson (C) reserverar sig mot beslutet.
Yrkande

Under kommunfullmäktiges sammanträde lägger Boel Holgersson (C) ett tilläggsyrkande om
att sektorn omgående ska påbörja arbetet med att se ut andra lämpligare områden för
vindkraftsetablering i Ale samt att områden som tidigare varit strukna ska värderas på nytt.
Peter Rosengren (MP) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med
vindbruksplanen med uppdrag att utföra nödvändiga utredningar i enlighet med sektor
kommunstyrelsens intentioner där det framgår var det är möjligt att etablera vindbruk i mer
bullerutsatta områden.
Mikael Berglund (M), Sune Rydén (KD) och Rose-Marie tillstyrker kommunstyrelsens
beslutsförslag.
Jan Skog (M) tillstyrker kommunstyrelsens beslutsförslag och yrkar avslag till Peter
Rosengrens (MP) yrkande.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Peter Rosengrens (MP) yrkande om återremiss och det
implicita antagandet i kommunstyrelsens beslutsförslag om att ärendet ska avgöras under
dagens möte. Ordförande finner kommunfullmäktige besluta att ärendet ska avgöras under
dagens möte.
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag punkt 1 och finner
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag punkt 2 och Boel
Holgerssons (C) tilläggsyrkande. Ordförande finner kommunfullmäktige besluta i enlighet
med kommunstyrelsens beslutsförslag punkt 2.

Beslut
1. Kommunfullmäktige antar vindbruksplan 2014-08-29 som tillägg till översiktsplanen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att ge sektor kommunstyrelsen i uppdrag att utreda om
det finns något annat lämpligt område för vindkraft med hänsyn tagit till 1000 meters
säkerhetsområde.
Deltagande i beslut

Jarl Karlsson (S), Eva Eriksson (S), Rolf Gustafsson (S), Paula Örn (S), Jean Altun (S), Klas
Karlsson (S), Dennis Ljunggren (S), Inga-Lill Andersson (S), Willy Kölborg (S), Stina-Kajsa
Melin (S), Hasse Andersson (S), Mahlin Engstrand (S), Rikard Paulin (S), Elaine Björkman (S),
Chatarina Eliasson (S), Mohammed Bitar (S), Peter Ohlsson (S), Johnny Sundling (V),

Justerandes sign.
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Ingmarie Torstensson (V) och Tommy Gustafsson anmäler innan kommunfullmäktiges beslut
att de ej deltar i beslutet.
Reservation

Boel Holgersson (C) och Anitha Kristiansson (C) reserverar sig emot beslutet.
Protokollsanteckning

Ledamöterna från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet valde att inte delta i fullmäktiges
beslut om ny Vindbruksplan. Anledningarna till detta är flera.
Vi har redan sedan ärendet initierades drivit linjen att utredningen måste göras på ett seriöst
sätt och uppfylla lagkraven enligt Plan- och bygglagen. Länsstyrelsen har vid två tillfällen
påpekat att så inte är fallet i det arbete som kommunens minoritetsledning nu har drivit
igenom. Förslaget uppfyller inte kraven enligt PBL.
Det är också så att fullmäktige i samma klubbslag som man antar en ny plan har beslutat att
den ska revideras. Det framstår inte som särskilt seriöst att besluta om en ändring av en plan i
samma ärende som den antas. Den revideringen som nu plötsligt föreslås utgår delvis från det
förslag som våra representanter förde fram redan i februari 2014.
Vi menar däremot att det är mycket olyckligt att lägga en fast avståndsgräns om 1000 m utan
möjlighet till anpassning utifrån rådande bullerförhållanden. Sannolikheten är stor att man nu
har lagt en död hand över alla framtida möjligheter till vindkraftsproduktion i Ale kommun.
Det går helt emot våra partiers ambitioner om en högre andel förnybara energikällor och det
är bara att beklaga att de andra partierna inte verkar ta klimatfrågan på något större allvar.
Nedan följer det beslutsförslag som presentarades i KS i februari:
Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor samhällsbyggnad att genomföra en uppdatering av
Vindbruksplanen utifrån aktuell forskning och förutsättningar i branschen. Ambitionen ska
vara oförändrad vindkraftspotential i Ale enligt gällande vindbruksplan.
Protokollsanteckning från KS:
Vi anser att det är djupt oansvarigt att helt utan underlag eller motivering mer än halvera
kommunens potentiella ansvarstagande för förnybar energiproduktion. Vi vill istället omarbeta
vindbruksplanen för att ta ett fortsatt ansvar med fokus på vad som är möjligt att åstadkomma
i mer bullerutsatta områden. Vi vill också att man utreder förändrade förutsättningar för
säkerhetsavstånd utifrån ny forskning om buller samt de högre höjder på verk som nu är
praxis i branschen.
___
Beslutsexpediering
Planadministratör Plan och Bygg

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

13(23)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-09-29

KF § 108

Svar på medborgarförslag från Göran Åkerlund om
att en projektgrupp tar fram riktlinjer och
kostnader för en eller flera parkanläggningar i Ale
Göran Åkerlund har inkommit med ett medborgarförslag, 2011-08-18, där han föreslår att en
projektgrupp tar fram riktlinjer och kostnader för en eller flera parkanläggningar i Ale.
Av medborgarförslaget framgår att det idag inte finns någon anläggning som i gängse mening
kan kallas för park. Gröna ytor skapar både ren luft och rent vatten och skapar bättre
livsbetingelser för både människor och djur. Parker bör vara en del av boendemiljön och kan
skapas t.ex. mellan två näraliggande samhällen. Parken kan också ha olika uppgifter såsom,
trädgårdsinredning, konstutställning, friluftsteater etc.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-08-29, § 115, att överlämna ärendet till kommunstyrelsen
för beredning.
Kommunstyrelsen begärde in yttrande från samhällsbyggnadsnämnden 2011-09-22. Yttrande
har lämnats från samhällsbyggnadsnämnden, 2014-05-15, § 51. Samhällsbyggnadsnämnden
lämnar som yttrande att avslå medborgarförslaget att bilda en arbetsgrupp.
Beslutsunderlag






Medborgarförslag, 2011-08-18.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-08-13.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-02.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2014-09-16 § 137.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1.

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat.

Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutara att medborgarförslaget anses besvarat.

Justerandes sign.
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___
Beslutsexpediering
Göran Åkerlund
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KF § 109

Säkerhetspolicy för Ale kommun
Ale kommuns nuvarande säkerhetspolicy antogs av kommunfullmäktige 1999-09-29 och med
en revidering 2008-06-16.
Säkerhetsarbetet/trygghetsarbetet har med tiden fått en starkare och tydligare uppgift i den
kommunala organisationen och ses som en viktig och naturlig del för att skapa en trygg och
säker verksamhet.
Mot bakgrund av den erfarenhet och det framtida behovet för att verksamheten och samhället
utvecklas känns det nödvändigt att en reviderad säkerhetspolicy presenteras som kan förstås,
styra och stödja utvecklingen av säkerhetsarbetet och trygghetsarbetet i Ale kommun
Sektor kommunstyrelsen ställer sig bakom säkerhetspolicyn och efter beslut ska
säkerhetspolicyn konkretiseras genom revidering/framtagande av rutiner och bestämmelser.
Beslutsunderlag






Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-08-11.
Säkerhetspolicy för Ale kommun.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-02 § 81.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2014-09-16 § 135.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1.

Kommunfullmäktige antar ny reviderad säkerhetspolicy för Ale kommun att gälla från
och med 2014-11-01.

Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige antar ny reviderad säkerhetspolicy för Ale kommun att gälla från
och med 2014-11-01.
___

Justerandes sign.
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Beslutsexpediering
Samtliga nämnder och styrelser
Samtliga sektorchefer
Kommunchefen
Administrativa chefen för sektor kommunstyrelsen
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KF § 110

Leader Göta älv -Ansökan om kommunal borgen
Leader Göta älv arbetar med fördelning av medel i EU:s Landsbygdsprogram i Ale, Lilla
Edets, Trollhättans och Vänersborgs kommuner. Projektet har verkat sedan 2008 och är nu
inne i avslutningsfasen, vilket innebär redovisning av alla projekt. Föreningen har sitt säte i Ale
kommun enligt en överenskommelse mellan kommunerna. Projektet har varit mycket
lyckosamt och bland annat fick området ca 10,5 Mkr av de extramedel om 95 Mkr som
fördelades över hela riket hösten 2013. Då alla projekt nu ska slutredovisas har det uppstått en
kö hos Länsstyrelsen, som fattar beslut om alla utbetalningar. Rent praktiskt innebär det att
det kan ta 6-7 månader att få ut stödet. Detta innebär att Leader Göta älv från och med hösten
2014 och fram till våren 2015 kommer att få problem med likviditeten och därför behöver
låna medel för att lösa det tillfälliga problemet. Leader Göta älv anhåller om kommunal
borgen för ett lån om 1 Mkr för att lösa den uppkomna situationen.
Enligt kommunens Finanspolicy ”lämnas kommunal borgen endast till företag ingående i
kommunkoncernen och då för lån avseende bostäder och lokaler för allmänna ändamål.
Kommunen har en mycket restriktiv inställning till borgen för lån till andra låntagare och
ändamål. Det förutsätts att kommunen har ett uttalat intresse för verksamheten/aktiviteten
och att kommunal borgen är en sannolik förutsättning för finansiering. Kommunens
risktagande ska vägas mot den allmännytta borgen medför.”
Sektor kommunstyrelsen kan med stöd av kommunens Finanspolicy endast överlämna
ansökan om kommunal borgen till politiskt ställningstagande.
Beslutsunderlag






Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-08-08.
Ansökan om kommunal borgen från Leader Göta älv.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-02 § 80.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2014-09-16 § 134.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1.

Kommunfullmäktige beviljar borgen på 1 Mkr till Leader Göta älv till och med
2015-06-30.

Jäv

Jan Skog (M) anmäler jäv i samband med fullmäktiges behandling av detta ärende vilket
medför att han ej deltar i beslutet.
Beslutsgång

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

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-09-29

Beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar borgen på 1 Mkr till Leader Göta älv till och med 201506-30.
___
Beslutsexpediering
Leader Göta älv
Ekonomichefen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-09-29

KF § 111

Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden redovisar i beslut 2014 -08-28 § 87 en rapport över ej
verkställda beslut enlig 28 f och 28 g §§ lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS).
Beslutsunderlag





Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2014-08-28 § 87Statistikrapport från sektor arbete, trygghet och omsorg 2014-07-15.
Tjänsteutlåtande från sektor arbete, trygghet och omsorg 2014-07-15.

Beslut
1.

Kommunfullmäktige beslutar att notera rapporten.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-09-29

KF § 112

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden redovisar i beslut 2014-08-28 § 88 en rapport över ej
verkställda beslut enlig 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL).
Beslutsunderlag





Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2014-08-28 § 88.
Statistikrapport från sektor arbete, trygghet och omsorg 2014-07-15.
Tjänsteutlåtande från sektor arbete, trygghet och omsorg 2014-07-15.

Beslut
1.

Kommunfullmäktige beslutar att notera rapporten.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-09-29

KF § 113

Motion från Sverigedemokraterna -uppvakta
beslutande polismyndighet för ökad polisnärvaro
Johan Fjellheim (SD), Lennie Kjellman (SD) och Rune Karlsson (SD) har inkommit med en
motion om uppvaktande av beslutande polismyndighet angående ökad polisnärvaro.
Beslutsunderlag

Motion inkommen 2014-09-29.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på om motionen kan överlämnas till kommunstyrelsen för
beredning och finner att kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
___
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2014-09-29

KF § 114

Delgivningar


Miljöpartiets beslut att utse Sonny Landerberg till ny gruppledare.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar notera att Sonny Landergren (MP) tillträder i nästa
mandatperiod som ny gruppledare.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-09-29

KF § 115

Tack för den gångna mandatperioden
I samband med kvällens möte avtackas de ledamöter och ersättare som inte är valda att ingå i
kommunfullmäktige under nästa mandatperiod. Dessa är:
Peter Kornesjö (M), Inge Nilsson (M), Dennis Larsen (M), Johan Olofsson (M), Angelica
Hasanovic (M), Anitha Kristiansson (C), Jan Samuelsson (FP), Chatarina Engström (KD), Eva
Eriksson (S), Kerstin Stål (S), Willy Kölborg (S), Hasse Andersson (S), Elisabeth Bredesen (S),
Stina-Kajsa Melin (S), Rikard Paulin (S), Mohammed Bitar (S), Kerstin Grund (S), Eje
Engstrand (S), Monica Löfgren (S), Ingmarie Torstensson (V), Mohammad Nashabat (V),
Peter Rosengren (MP), Minna Jernström (MP), Eva-Karin Andersson (MP), Ann-Charlotte
Larsson (MP), Lars-Eric Calås (AD), Sven Rydén (AD), Börje Ohlsson (AD), Irma Solving
(AD), Maria Ohlsson (AD) och Johan Fjellheim (SD).
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M) tackar kommunfullmäktiges presidium
för ett väl genomfört arbete under mandatperioden.
Ordförande Klas Nordh (FP) och vice ordförande Inga-Lill Andersson (S) tackar samtliga
som bidragit till att kommunfullmäktiges sammanträden har kunnat genomföras på ett bra sätt
under mandatperioden.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

