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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

Plats och tid

Lokal Teatern och via bild- och
ljudöverföring kl. 18.00-20:50
Ajournering: 19:00-19:20

Ledamöter på plats i
lokalen

Jan Skog (M), ordförande
Sune Rydén (KD)
Claes-Anders Bengtsson (KD)

Monica Samuelsson (S)
Elaine Björkman (S)
Robert Jansson (SD)

Mikael Berglund (M)
Oliver Andersson (M)
Susanna Mouvitz (M)
Lars Kopp (M)
Lennarth Nilsson (M)
Kajsa Nilsson (M)
Dan Björk (M)
Maj Holmström (M)
Erik Liljeberg (M)
Lennarth Dahl (C)
Åke Niklasson (C)
Jessika Loftbring (C)
Tyrone Hansson (FIA)
Jonas Molin (-)
Renée Palmnäs (FIA)
Stefan Ekwing (L)
Paula Örn (S) §§ 112-116
Krister Bergenhus (S)

Johnny Sundling (S)
Ann Lundgren (S)
Dennis Ljunggren (S)
Lena Orstadius (S)
Rolf Gustafsson (S)
Catharina Eliasson (S)
Johan Nordin (S)
Ingrid Inhammar (S)
Klas Karlsson (S)
Sven Engdahl (V)
Christer Pålsson (V)
Birgitta Andersson (V)
Sven Nicolaisen (AD)
Rune Karlsson (SD)
Kennet Sandow (SD)
Alexis Tranmarker (SD)
Pernilla Johansson (SD)
Robert Roos (SD)

Anna Löfgren Silfversparre (M)
Eva Lans Samuelsson (L)
Geo de Maré (MP)
Hiba Sahtaogullari (S) §§ 117-159

Ann Franzén (V)
Ronny Alm (SD)
Rainer Andreasson (SD)

Magnus Wennergren (M)
Lina Bodestad (C)
Christer Mörlin (KD)
Ingvar Arvidsson (KD)

Jarl Karlsson (S) §§ 115-159
Christina Oskarsson (S)
Aree Said Gaff (S)
Toni Andersson (S)
Börje Ohlsson (AD)

Ledamöter via bild- och
ljudöverföring

Tjänstgörande ersättare

Närvarande
ersättare

Övriga närvarande

Se sida 2
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

Underskrifter
Sekreterare
Amra Muminhodzic
Ordförande
Jan Skog
Justerande
Monica Samuelsson

Robert Jansson

Övriga närvarande på plats Amra Muminhodzic, kommunsekreterare

Erik Bergman, kanslichef
Josefin Thorn Tuvestad, kommunjurist
Övriga närvarande via bildMaria Reinholdsson, kommunchef
och ljudöverföring

Daniela Ölmunger, avdelningschef
Ken Gunnesson, ekonomichef
Henrik Svedberg, förbundschef
Ann-Katrin Österman, biträdande förbundschef

Utses att justera

Robert Jansson och Monica Samuelsson

Justeringens plats

Kommunhus Nödinge, Ale Torg 7, 2021-05-20

Paragrafer

§§ 112 - 159

TILLKÄNNAGIVANDE
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på anslagstavlan på
Ale kommuns webbplats.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-05-17

Tillkännages från och med

2021-05-20

Tillkännages till och med

2021-06-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus Nödinge

Intygar

Amra Muminhodzic

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

Innehåll

KF § 112

Fastställande av föredragningslista

8

KF § 113

Allmänhetetens frågestund

9

KF § 114

Information från Samordningsförbundet Älv & Kust

10

KF § 115

Information om ärendet delårsbokslut 1 2021 Ale
kommun

11

KF § 116

Avsägelse från Puck Palm (SD) avseende uppdraget som
ersättare i socialnämnden

12

KF § 117

Avsägelse från Ronny Alm (SD) som ledamot i
socialnämnden

13

KF § 118

Val av ny ledamot i AB Alebyggens styrelse

14

KF § 119

Avsägelse från Zainab Tilako (S) avseende uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige

15

KF § 120

Avsägelse från Marie Lundgren (SD) avseende uppdraget
som ersättare i kommunfullmäktige

16

KF § 121

Avsägelse från Jessika Loftbring (C) avseende uppdraget
som ledamot tillika 2:e vice ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden

17

KF § 122

Avsägelse från Lennart Borgvall (KD) avseende
uppdraget som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden

18

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

KF § 123

Val av ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden efter
Jessika Loftbrings (C) entledigande

19

KF § 124

Avsägelse från Jan Skog (M) avseende uppdraget som
ordförande i kommunfullmäktige

20

KF § 125

Avsägelse från Jan Skog (M) avseende uppdraget som
borgerlig vigselförrättare

21

KF § 126

Avsägelse från Jan Skog (M) avseende uppdraget som
ombud till bolags- och föreningsstämmor

22

KF § 127

Avsägelse från Claes-Anders Bengtsson (KD) avseende
uppdraget som ersättare i demokratiberedningen

23

KF § 128

Avsägelse från Jan Skog (M) avseende uppdraget som
ledamot tillika ordförande i demokratiberedningen

24

KF § 129

Avsägelse från Jan Skog (M) avseende uppdraget som
ledamot tillika ordförande i
kommunfullmäktigeberedning för revisorernas budget

25

KF § 130

Avsägelse från Lars-Ove Hellman (S) avseende uppdraget
som 1:e vice ordförande i servicenämden

26

KF § 131

Avsägelse från Claes-Anders Bengtsson (KD) avseende
uppdraget som ledamot tillika ordförande i
servicenämnden

27

KF § 132

Avsägelse från Claes-Anders Bengtsson (KD) avseende
uppdraget som ordförande i presidiet för
ortsutvecklingsmöten i Alvhem

28

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

KF § 133

Avsägelse från Axel Andersson (MP) avseende uppdraget
som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning

29

KF § 134

Avsägelse från Axel Anderson (MP) avseende uppdraget
som ersättare i kommunfullmäktige

30

KF § 135

Avsägelse från Axel Andersson (MP) avseende uppdraget
som ledamot i socialnämnden

31

KF § 136

Nominering av 1 ledamot till Leader Längs Göta Älv

32

KF § 137

Avsägelse från Ann Lundgren (S) avseende uppdraget
som ledamot i kommunstyrelsen

33

KF § 138

Avsägelse från Lena Orstadius (S) avseende uppdraget
som ersättare i kommunstyrelsen

34

KF § 139

Avsägelse från Lena Orstadius (S) avseende uppdraget
som 1:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden

35

KF § 140

Avsägelse från Ann Lundgren (S) avseende uppdraget
som ersättare i jävsnämnden

36 - 37

KF § 141

Avsägelse från Ann Lundgren (S) avseende uppdraget
som representant i ägarrådet för Grefab AB

38

KF § 142

Avsägelse från Ann Lundgren (S) avseende uppdraget
som representant i ägarrådet för Renova AB

39

KF § 143

Avsägelse från Ann Lundgren (S) avseende uppdraget
som representant i ägarrådet för Gryaab AB

40

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

6(63)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

KF § 144

Avsägelse från Claes-Anders Bengtsson (KD) avseende
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning

KF § 145

Kostprogram för måltider

42 - 43

KF § 146

Motion om att utreda en aktivitetspark i Alvhem - Alexis
Tranmarker (SD) m.fl.

44 - 45

KF § 147

Motion från Sverigedemokraterna (SD) om att förbjuda
passiv insamling av pengar

46 - 51

KF § 148

Årsredovisning BORF 2020

52

KF § 149

Årsredovisning och ansvarsfrihet för
Samordningsförbundet Älv & Kust 2020

53

KF § 150

Antagande av informationssäkerhetspolicyn

KF § 151

Redovisning av ej slutbehandlade motioner 2021

KF § 152

Taxa för tillståndsprövning enligt lag om brandfarliga och
explosiva varor

KF § 153

Taxa för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor

59

KF § 154

Taxa för tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva
varor

60

KF § 155

Reglementesförändringar med anledning av möjligheten
för kommunen att införa föreskrifter med anledning av
Covid-19

61 - 62

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

41

54 - 55

56

57 - 58
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

KF § 156

Delårsbokslut 1, 2021 Ale kommun

KF § 157

Uppföljning av intern kontrollplan 2020 – alla nämnder

65

KF § 158

Vaccinationsplatser – taxor och avgifter

66

KF § 159

Redovisning av underättelser och beslut

67

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

63 - 64
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

KF § 112

Dnr KS.2021.2

Fastställande av föredragningslista
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föredragningslistan.
Sammanfattning
Följande ärenden lades till på dagordningen efter kallelsens publicering:
Avsägelse från Lena Orstadius (S) avseende uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen
Avsägelse från Lena Orstadius (S) avseende uppdraget som 1:e vice ordförande i kulturoch fritidsnämnden
Avsägelse från Ann Lundgren (S) avseende uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen
Avsägelse från Ann Lundgren (S) avseende uppdraget som ersättare i jävsnämnden
Avsägelse från Ann Lundgren (S) avseende uppdraget som representant i ägarrådet för
Grefab AB
Avsägelse från Ann Lundgren (S) avseende uppdraget som representant i ägarrådet för
Renova AB
Avsägelse från Ann Lundgren (S) avseende uppdraget som representant i ägarrådet för
Gryaab AB
Avsägelse från Lennart Borgvall (KD) avseende uppdraget som ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden
Avsägelse från Claes-Anders Bengtsson (KD) avseende uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning
Följande ärende utgår från dagordningen:
Krigsorganisation i Ale kommun
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på om föredragningslistan kan fastställas med ändringarna
och finner att kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

KF § 113

Dnr KS.2021.1

Allmänhetetens frågestund
Sammanfattning
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 det ingen representant från allmänheten som hade
någon fråga att ställa.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

KF § 114

Dnr KS.2021.7

Information från Samordningsförbundet Älv & Kust
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
Sammanfattning
Förbundschef Henrik Svedberg och biträdande förbundschef Ann-Katrin Österman
informerar om Samordningsförbundet Älv & Kust.
Beslutsunderlag
Presentation 2021-05-17

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

KF § 115

Dnr KS-SOU.2021.190

Information om ärendet delårsbokslut 1 2021 Ale kommun
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.
Sammanfattning
Avdelningschef Daniela Ölmunger och ekonomichef Ken Gunnesson informerar om
ärendet delårsbokslut 1 2021 Ale kommun.
Beslutsunderlag
Presentation 2021-05-17

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

KF § 116

Dnr KS.2020.140

Avsägelse från Puck Palm (SD) avseende uppdraget som
ersättare i socialnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Puck Palm (SD) från uppdraget som ersättare i
socialnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar att Ronny Alm (SD) väljs till ny ersättare i socialnämnden.
Sammanfattning
Puck Palm (SD) har inkommit med en avsägelse aveende uppdraget som ersättare i
socialnämnden.
Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
entlediga Puck Palm (SD) och att Ronny Alm (SD) väljs till ny ersättare i socialnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Puck Palm (SD) inkommen 2021-04-05
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition Sune Rydéns (KD) förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Nämndsekreterare på socialnämnden
HR-avdelningen
Utvecklingsledare, kansliavdelningen
För kännedom

Puck Palm
Ronny Alm

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

KF § 117

Dnr KS.2020.140

Avsägelse från Ronny Alm (SD) som ledamot i
socialnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Ronny Alm (SD) från uppdraget som ledamot i
socialnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar att Puck Palm (SD) väljs till ny ledamot till socialnämnden.
Sammanfattning
Ronny Alm (SD) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget som ledamot i
socialnämnden.
Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att kommunfullmäktige entledigar
Ronny Alm (SD) och att Puck Palm (SD) väljs till ny ledamot i socialnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Ronny Alm (SD) inkommen 2021-04-05
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

HR-avdelningen
Nämndsekreterare på socialnämnden
Utvecklingsledare, kansliavdelningen
För kännedom

Ronny Alm
Puck Palm

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

14(63)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

KF § 118

Dnr KS.2020.189

Val av ny ledamot i AB Alebyggens styrelse
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Stefan Gustavsson (FIA) väljs till ny ledamot i AB
Alebyggens styrelse.
Sammanfattning
Med anledning av att val av ny ledamot till AB Alebyggens styrelse bordlades 2021-0329 § 80 efter Ingemar Sörqvist (-) entledigande, väcks återigen frågan.
Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att utse Stefan Gustavsson (FIA) till ny ledamot i AB Alebyggens styrelse.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Ingemar Sörqvist (-) inkommen 2021-03-11
Kommunfullmäktiges beslut § 80 2021-03-29
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

HR-avdelningen
Alebyggens styrelse
Utvecklingsledare, kansliavdelningen
För kännedom

Stefan Gustavsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

KF § 119

Dnr KS.2020.93

Avsägelse från Zainab Tilako (S) avseende uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Zainab Tilako (S) från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutr att länsstyrelsen ska tillskrivas angående en ny sammanräkning
med syftet att utse en ny ersättare.
Sammanfattning
Zainab Tilako (S) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att kommunfullmäktige entledigar
Zainab Tilako (S) och att länsstyrelsen tillskrivs angående en ny sammanräkning med syftet
att utse en ny ersättare.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Zainab Tilako (S) inkommen 2021-04-14
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Länsstyrelsen
HR-avdelningen
Utvecklingsledare, kansliavdelningen
För kännedom

Zainab Tilako

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

KF § 120

Dnr KS.2020.93

Avsägelse från Marie Lundgren (SD) avseende uppdraget
som ersättare i kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Marie Lundgren (SD) från uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar att länsstyrelsen tillskrivs angående en ny sammanräkning
med syftet att utse en ny ersättare i kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Marie Lundgren (SD) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att kommunfullmäktige entledigar
Marie Lundgren (SD) och att länsstyrelsen tillskrivs angående en ny sammanräkning med
syftet att utse en ny ersättare.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Marie Lundgren (SD) inkommen 2021-04-15
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Länsstyrelsen
HR-avdelningen
Utvecklingsledare, kansliavdelningen
För kännedom

Marie Lundgren

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

KF § 121

Dnr KS.2020.3

Avsägelse från Jessika Loftbring (C) avseende uppdraget
som ledamot tillika 2:e vice ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Jessika Loftbring (C) från uppdraget som
ledamot tillika 2:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden den 31 maj 2021.
Kommunfullmäktige beslutar att Dan Sandros (C) utses till ny 2:e vice ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden från och med den 1 juni 2021.
Sammanfattning
Jessika Loftbring (C) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget som ledamot
tillika 2:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.
Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att kommunfullmäktige entledigar
Jessika Loftbring (C) från uppdraget den 31 maj 2021 och att Dan Sandros (C) väljs till ny
2:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden från och med den 1 juni 2021.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Jessica Loftbring (C) inkommen 2021-04-29
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Nämndsekreterare samhällsbyggnadsnämnden
HR-avdelningen
Utvecklingsledare, kansliavdelningen
För kännedom

Jessika Loftbring
Den valde

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

KF § 122

Dnr KS.2020.3

Avsägelse från Lennart Borgvall (KD) avseende uppdraget
som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Lennart Borgvall (KD) från uppdraget som
ersättare i samhällsbyggnadsnämnden den 31 maj 2021.
Kommunfullmäktige beslutar att David Rydén (KD) väljs till ny ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden från och med den 1 juni 2021.
Sammanfattning
Lennart Borgvall (KD) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget som ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden.
Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att Lennart Borgvall (KD)
entledigas från uppdraget som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden den 31 maj 2021 och
att David Rydén (KD) väljs till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden från och med den
1 juni 2021.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Lennart Borgvall (KD) inkommen 2021-05-17
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

HR-avdelningen
Utvecklingsledare, kansliavdelningen
Nämndsekreterare samhällsbyggnadsnämnden
För kännedom

Lennart Borgvall
David Rydén

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

KF § 123

Dnr KS.2020.3

Val av ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden efter
Jessika Loftbrings (C) entledigande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Lennart Borgvall (KD) väljs till ny ledamot i
samhällsbyggnadsnämnden från och med den 1 juni 2021.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har efter Jessika Loftbrings (C) entledigande att besluta om en ny
ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.
Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att Lennart Borgvall (KD) väljs till
ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden från och med den 1 juni 2021.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Nämndsekreterare samhällsbyggnadsnämnden
HR-avdelningen
Utvecklingsleedare, kansliavdelningen
För kännedom

Lennart Borgvall

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

KF § 124

Dnr KS.2020.93

Avsägelse från Jan Skog (M) avseende uppdraget som
ordförande i kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Jan Skog (M) från uppdraget som ordförande i
kommunfullmäktige den 31 maj 2021.
Kommunfullmäktige beslutar att Claes-Anders Bengtsson (KD) väljs till ny ordförande i
kommunfullmäktige från och med den 1 juni 2021.
Sammanfattning
Jan Skog (M) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget som ordförande i
kommunfullmäktige.
Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att kommunfullmäktige entledigar
Jan Skog (M) från uppdraget som ordförande i kommunfullmäktige den 31 maj 2021 och
att Claes-Anders Bengtsson (KD) väljs till ny ordförande i kommunfullmäktige från och
med den 1 juni 2021.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Jan Skog (M) inkommen 2021-04-07
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

HR-avdelningen
Utvecklingsledare, kansliavdelningen
Kommunsekreterare
För kännedom

Claes-Anders Bengtsson
Jan Skog

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

21(63)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

KF § 125

Dnr KS.2021.204

Avsägelse från Jan Skog (M) avseende uppdraget som
borgerlig vigselförrättare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Jan Skog (M) från uppdraget som borgerlig
vigselförrättare den 31 maj 2021.
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga val av ny borgerlig vigselförrättare.
Sammanfattning
Jan Skog (M) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget som borgerlig
vigselförättare.
Valberedningens ordförande Sune Rydèn (KD) föreslår att Jan Skog (M) entledigas från
uppdraget den 31 maj 2021 och att val av ny borgerlig vigselförrättare bordläggs.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Jan Skog (M) inkommen 2021-04-07
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Länsstyrelsen
Utvecklingsledare, kansliavdelningen
HR-avdelningen
För kännedom

Jan Skog

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

22(63)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

KF § 126

Dnr KS.2021.42

Avsägelse från Jan Skog (M) avseende uppdraget som
ombud till bolags- och föreningsstämmor
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Jan Skog (M) från uppdraget som ombud till
bolags- och föreningsstämmor den 31 maj 2021.
Kommunfullmäktige beslutar att Claes-Anders Bengtsson (KD) väljs till nytt ombud till
bolags- och föreningsstämmor från och med den 1 juni 2021.
Sammanfattning
Jan Skog (M) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget som ombud till bolagsoch föreningsstämmor.
Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att Jan Skog (M) entledigas från
uppdraget den 31 maj 2021 och att Claes-Anders Bengtsson (KD) väljs till nytt ombud till
bolags- och föreningsstämmor från och med 1 juni 2021.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Jan Skog (M) inkommen 2021-04-07
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

HR-avdelningen
Utvecklingsledare, kansliavdelningen
För kännedom

Jan Skog
Claes-Anders Bengtsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

23(63)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

KF § 127

Dnr KS.2020.130

Avsägelse från Claes-Anders Bengtsson (KD) avseende
uppdraget som ersättare i demokratiberedningen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Claes-Anders Bengtsson (KD) från uppdraget
som ersättare i demokratiberedningen den 31 maj 2021.
Kommunfullmäktige beslutar att Ingvar Arvidsson (KD) väljs till ny ersättare i
demokratiberedningen från och med 1 juni 2021.
Sammanfattning
Claes-Anders Bengtsson (KD) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget
somersättare i demokratiberedningen.
Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att Claes-Anders Bengtsson (KD)
entledigas från uppdraget den 31 maj 2021 och att Ingvar Arvidsson (KD) väljs till ny
ersättare i demokratiberedningen från och med den 1 juni 2021.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Claes-Anders Bengtsson (KD) inkommen 2021-05-01
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

HR-avdelningen
Utvecklingsledare, kansliavdelningen
Kommunsekreterare
För kännedom

Ingvar Arvidsson
Claes-Anders Bengtsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

24(63)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

KF § 128

Dnr KS.2020.130

Avsägelse från Jan Skog (M) avseende uppdraget som
ledamot tillika ordförande i demokratiberedningen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Jan Skog (M) från uppdraget som ledamot tillika
ordförande i demokratiberedningen den 31 maj 2021.
Kommunfullmäktige beslutar att Claes-Anders Bengtsson (KD) väljs till ny ledamot tillika
ordförande i demokratiberedningen från och med den 1 juni 2021.
Sammanfattning
Jan Skog (M) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget som ledamot tillika
ordförande i demokratiberedningen.
Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att Jan Skog (M) entledigas från
uppdraget den 31 maj 2021 och att Claes-Anders Bengtsson (KD) väljs till ny ledamot
tillika ordförande i demokratiberedningen från och med den 1 juni 2021.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Jan Skog (M) inkommen 2021-05-07
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

HR-avdelningen
Kommunsekreterare
Utvecklingsledare, kanslivavdelningen
För kännedom

Jan Skog
Den valde

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

25(63)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

KF § 129

Dnr KS.2021.43

Avsägelse från Jan Skog (M) avseende uppdraget som
ledamot tillika ordförande i kommunfullmäktigeberedning för
revisorernas budget
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Jan Skog (M) från uppdraget som ledamot tillika
ordförande i kommunfullmäktigeberedning för revisorernas budget den 31 maj 2021.
Kommunfullmäktige beslutar att Claes-Anders Bengtsson (KD) väljs till ny ledamot tillika
ordförande i kommunfullmäktigeberedning för revisorernas budget från och med den 1
juni 2021.
Sammanfattning
Jan Skog (M) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget som ledamot tillika
ordförande i kommunfullmäktigeberedning för revisorernas budget.
Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att Jan Skog (M) entledigas från
uppdraget den 31 maj 2021 och att Claes-Anders Bengtsson (KD) väljs till ny ledamot
tillika ordförande i kommunfullmäktigeberedning för revisorernas budget från och med
den 1 juni 2021.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Jan Skog (M) inkommen 2021-04-07
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

HR-avdelningen
Utvecklingsledare, kansliavdelningen
Kommunsekreterare
För kännedom

Jan Skog
Claes-Anders Bengtsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

26(63)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

KF § 130

Dnr KS.2020.95

Avsägelse från Lars-Ove Hellman (S) avseende uppdraget
som 1:e vice ordförande i servicenämden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Lars-Ove Hellman (S) från uppdraget som 1:e
vice ordförande den 31 maj 2021.
Kommunfullmäktige beslutar att Ann Lundgren väljs till ny 1:e vice ordförande i
servicenämnden från och med den 1 juni 2021.
Sammanfattning
Lars-Ove Hellman (S) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget som 1:e vice
ordförande i servicenämnden.
Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att kommunfullmäktige entledigar
Lars-Ove Hellman (S) f rån uppdraget den 31 maj 2021 och att Ann Lundgren (S) väljs till
ny l:e vice ordförande i servicenämnden från och med 1 juni 2021.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Lars-Ove Hellman (S) inkommen 2021-04-25
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Nämndsekreterare servicenämnden
HR-avdelningen
Utvecklingsledare, kansliavdelningen
För kännedom

Lars-Ove Hellman
Ann Lundgren

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

27(63)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

KF § 131

Dnr KS.2020.95

Avsägelse från Claes-Anders Bengtsson (KD) avseende
uppdraget som ledamot tillika ordförande i servicenämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Claes-Anders Bengtsson (KD) från uppdraget
som ledamot tillika ordförande i servicenämnden den 31 maj 2021.
Kommunfullmäktige beslutar att utse Jessika Loftbring (C) till ny ledamot tillika
ordförande i servicenämnden från och med den 1 juni 2021.
Sammanfattning
Claes-Anders Bengtsson (KD) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget som
ledamot tillika ordförande i servicenämden.
Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att kommunfullmäktige entledigar
Claes-Anders Bengtsson (KD) från uppdraget den 31 maj 2021 och att Jessika Loftbring
(C) väljs till ny ledamot tillika ordförande i servicenämnden från och med den 1 juni 2021.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Claes-Anders Bengtsson (KD) inkommen 2021-05-01
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag pch finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Utvecklingsledare, kansliavdelningen
Nämndsekreterare på servicenämnden
HR-avdelningen
För kännedom

Claes-Anders Bengtsson
Jessika Loftbring

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

28(63)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

KF § 132

Dnr KS.2021.259

Avsägelse från Claes-Anders Bengtsson (KD) avseende
uppdraget som ordförande i presidiet för
ortsutvecklingsmöten i Alvhem
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Claes-Anders Bengtsson (KD) från uppdraget
som ordförande i presidiet för ortsutvecklingsmöten i Alvhem den 31 maj 2021.
Kommunfullmäktige beslutar att utse Christer Mörlin (KD) till ny ordförande i presidiet
för ortsutvecklingsmöten i Alvhem från och med den 1 juni 2021.
Sammanfattning
Claes-Anders Bengtsson (KD) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget som
ordförande i presidiet för ortsutvecklingsmöten i Alvhem.
Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
entlediga Claes-Anders Bengtsson (KD) från uppdraget den 31 maj 2021 och att Christer
Mörlin (KD) väljs till ny ordförande i presidiet för ortsutvecklingsmöten i Alvhem.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Claes-Anders Bengtsson (KD) inkommen 2021-05-01
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

HR-avdelningen
Utvecklingsledare, kansliavdelningen
För kännedom

Christer Mörlin
Claes-Anders Bengtsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

29(63)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

KF § 133

Dnr KS.2020.326

Avsägelse från Axel Andersson (MP) avseende uppdraget
som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Axel Andersson (MP) från uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.
Kommunfullmäktige beslutar att utse Sonny Landerberg (MP) till ny ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning.
Sammanfattning
Axel Andersson (MP) har inkommit med en avägelse avseende uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning.
Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
entlediga Axel Andersson (MP) från uppdraget och att Sonny Landerberg (MP) väljs till ny
ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Axel Andersson (MP) inkommen 2021-05-06
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Utvecklingsledare, kansliavdelningen
HR-avdelningen
För kännedom

Axel Andersson
Sonny Landerberg

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

30(63)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

KF § 134

Dnr KS.2020.93

Avsägelse från Axel Anderson (MP) avseende uppdraget
som ersättare i kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Axel Andersson (MP) från uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar att länsstyrelsen ska tillskrivas angående en ny
sammanräkning med syftet att utse en ny ersättare till kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Axel Andersson (MP) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
entlediga Axel Andersson (MP) från förtroendeuppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige samt att länsstyrelsen tillskrivs angående en ny sammanräkning med
syftet att utse en ny ersättare till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Axel Andersson (MP) inkommen 2021-05-06
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Länsstyrelsen
Utvecklingsledare, kansliavdelningen
HR-avdelningen
För kännedom

Axel Andersson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

31(63)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

KF § 135

Dnr KS.2020.140

Avsägelse från Axel Andersson (MP) avseende uppdraget
som ledamot i socialnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Axel Andersson (MP) från uppdraget som
ledamot i socialnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar att utse Jenny Sandkvist (MP) till ny ledamot i
socialnämnden.
Sammanfattning
Axel Andersson (MP) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget som ledamot i
socialnämnden.
Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att kommunfullmäktige entledigar
Axel Andersson (MP) och Jenny Sandkvist (MP) väljs till ny ledamot i socialnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse inkommen från Axel Andersson (MP) 2021-05-06
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Nämndsekreterare socialnämnden
Utvecklingsledare, kansliavdelningen
HR-avdelningen
För kännedom

Axel Andersson
Jenny Sandkvist

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

32(63)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

KF § 136

Dnr KS.2021.225

Nominering av 1 ledamot till Leader Längs Göta Älv
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att nominera Sune Rydén (KD) till Leader Längs Göta Älv.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att nominera en representant för Ale kommun till LAG (Local
Action Group) inom Leader Längs Göta Älv. Det är valberedningen inom Leader Längs
Göta Älv som samlar in förslag på ledamöter till LAG från varje medlemskommun för
respektive offentlig, privat och ideell sektor och föreslår ledamöter till årsstämman.
Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att nominera Sune Rydén (KD) till Leder Längs Göta Älv.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Verksamhetsledare Leader Längs Göta Älv
HR-avdelningen
Utvecklingsledare, kansliavdelningen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

33(63)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

KF § 137

Dnr KS.2020.427

Avsägelse från Ann Lundgren (S) avseende uppdraget som
ledamot i kommunstyrelsen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Ann Lundgren (S) från uppdraget som ledamot i
kommunstyrelsen den 31 maj 2021.
Kommunfullmäktige beslutar att utse Lena Orstadius (S) till ny ledamot i
kommunstyrelsen från och med den 1 juni 2021.
Sammanfattning
Ann Lundgren (S) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget som ledamot i
kommunstyrelsen.
Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att kommunfullmäktige entledigar
Ann Lundgren (S) från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen den 31 maj 2021 och
att Lena Orstadius (S) väljs till ny ledamot i kommunstyrelsen från och med den 1 juni
2021.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Ann Lundgren (S) inkommen 2021-05-07
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunsekreterare
HR-avdelningen
Utvecklingsledare, kansliavdelningen
För kännedom

Ann Lundgren
Lena Orstadius

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

34(63)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

KF § 138

Dnr KS.2020.427

Avsägelse från Lena Orstadius (S) avseende uppdraget
som ersättare i kommunstyrelsen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Lena Orstadius (S) från uppdraget som ersättare
i kommunstyrelsen den 31 maj 2021.
Kommunfullmäktige beslutar att Ann Lundgren (S) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen
från och med den 1 juni 2021.
Sammanfattning
Lena Orstadius (S) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen.
Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att Lena Orstadius (S) entledigas
från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen den 31 maj 2021 och att Ann Lundgren
(S) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen från och med den 1 juni 2021.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Lena Orstadius (S) inkommen 2021-05-07
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunsekreterare
Utvecklingsledare, kansliavdelningen
HR-avdelningen
För kännedom

Lena Orstadius
Ann Lundgren

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

35(63)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

KF § 139

Dnr KS.2020.41

Avsägelse från Lena Orstadius (S) avseende uppdraget
som 1:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Lena Orstadius (S) från uppdraget som 1:e vice
ordförande från den 31 maj 2021.
Kommunfullmäktige beslutar att Björn Norberg (S) väljs till ny 1:e vice ordförande i kulturoch fritidsnämnden från och med den 1 juni 2021.
Sammanfattning
Lena Orstadius (S) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget som 1:e vice
ordförande.
Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att Lena Orstadius (S) entledigas
från uppdraget som 1:e vice ordförande den 31 maj 2021 och att Björn Norberg (S) väljs
till ny 1:e vice ordförande från och med den 1 juni 2021.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Lena Orstadius (S) inkommen 2021-05-07
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Nämndsekreterare kultur- och fritidsnämnden
Utvecklingsledare, kansliavdelningen
HR-avdelningen
För kännedom

Lena Orstadius
Björn Norberg

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

36(63)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

KF § 140

Dnr KS.2020.429

Avsägelse från Ann Lundgren (S) avseende uppdraget som
ersättare i jävsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Ann Lundgren (S) från uppdraget som ersättare
i jävsnämnden den 31 maj 2021.
Kommunfullmäktige beslutar att Lena Orstadius (S) väljs till ny ersättare i jävsnämnden
från och med den 1 juni 2021.
Sammanfattning
Ann Lundgren (S) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget som ersättare i
jävsnämnden.
Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att kommunfullmäktige entledigar
Ann Lundgren (S) från uppdraget som ersättare i jävsnämnden den 31 maj och att Lena
Orstadius (S) väljs till ny ersättare i jävsnämnden från och med den 1 juni 2021.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Ann Lundgren (S) inkommen 2021-05-07
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

HR-avdelningen
Utvecklingsledare, kansliavdelningen
För kännedom

Ann Lundgren
Den valde

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

37(63)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

KF § 141

Dnr KS.2020.80

Avsägelse från Ann Lundgren (S) avseende uppdraget som
representant i ägarrådet för Grefab AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Ann Lundgren (S) från uppdraget som
representant i ägarrådet för Grefab AB.
Kommunfullmäktige beslutar att Monica Samuelsson (S) väljs till ny representant i
ägarrådet för Grefab AB.
Sammanfattning
Ann Lundgren (S) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget som representant i
ägarrådet för Grefab AB.
Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att kommunfullmäktige entledigar
Ann Lundgren (S) från uppdraget och att Monica Samuelsson (S) väljs till ny representant i
ägarrådet för Grefab AB.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Ann Lundgren (S) inkommen 2021-05-07
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

HR-avdelningen
Gryaab AB
Utvecklingsledare, kanslivadelningen
För kännedom

Ann Lundgren
Monica Samuelsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

38(63)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

KF § 142

Dnr KS.2020.80

Avsägelse från Ann Lundgren (S) avseende uppdraget som
representant i ägarrådet för Renova AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Ann Lundgren (S) från uppdraget som
representant i ägarrådet för Renova AB.
Kommunfullmäktige beslutar att Monica Samuelsson (S) väljs till ny representant i
ägarrådet för Renova AB.
Sammanfattning
Ann Lundgren (S) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget som representant i
ägarrådet för Renova AB.
Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att kommunfullmäktige entledigar
Ann Lundgren (S) från uppdraget och att Monica Samuelsson (S) väljs till ny representant i
ägarrådet för Renova AB.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Ann Lundgren (S) inkommen 2021-05-07
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Renova AB
Utvecklingsledare, kansliavdelningen
HR-avdelningen
För kännedom

Ann Lundgren
Den valde

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

KF § 143

Dnr KS.2020.80

Avsägelse från Ann Lundgren (S) avseende uppdraget som
representant i ägarrådet för Gryaab AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Ann Lundgren (S) från uppdraget som
representant i ägarrådet för Gryaab AB.
Kommunfullmäktige beslutar att Monica Samuelsson (S) väljs till ny representant i
ägarrådet för Gryaab AB.
Sammanfattning
Ann Lundgren (S) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget som representant i
ägarrådet för Gryaab AB.
Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att kommunfullmäktige entledigar
Ann Lundgren (S) från uppdraget och att Monica Samuelsson (S) väljs till ny representant i
ägarrådet för Gryaab AB.
Beslutsunderlag
Avsägelse inkommen från Ann Lundgren (S) 2021-05-04
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Gryaab AB
HR-avdelningen
Utvecklingsledare, kansliavdelningen
För kännedom

Ann Lundgren
Den valde

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

40(63)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

KF § 144

Dnr KS.2020.326

Avsägelse från Claes-Anders Bengtsson (KD) avseende
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Claes-Anders Bengtsson (KD) från uppdraget
som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.
Kommunfullmäktige beslutar att Ingvar Arvidsson (KD) väljs till ny ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning.
Sammanfattning
Claes-Anders Bengtsson (KD) har inkommit med en muntlig avsägelse avseende uppdraget
som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.
Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att kommunfullmäktige entledigar
Claes-Anders Bengtsson (KD) från uppdraget och att Ingvar Arvidsson KD) väljs till ny
ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

HR-avdelningen
Utvecklingsledare, kansliavdelningen
För kännedom

Claes-Anders Bengtsson
Lennart Borgvall

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

41(63)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

KF § 145

Dnr KS.2021.99

Kostprogram för måltider
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta kostprogram för måltider.
Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till servicenämnden att besluta om eventuella
revideringar av programmet.
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare kostprogram antaget av
kommunfullmäktige 2011-09-26 § 123.
Sammanfattning
Servicenämnden föreslog 2021-01-26 § 4 kommunfullmäktige att anta kostprogram för
måltider. I samma beslut föreslås att gällande kostprogram upphävs.
Det nya kostprogrammet för måltider hänvisar till råden från Livsmedelsverket, de
nordiska näringsrekommendationerna, skollagen, livsmedelslagstiftningen och till andra
fattade beslut i Ale kommun som innebär styrning av måltidsverksamheten.
Syftet med kostprogrammet för måltider är att säkerställa en hög kvalitet inom
mathanteringen. Måltiderna som serveras ska vara välkomponerade, näringsriktiga,
miljösmarta och säkra. Kostprogrammet ska tillämpas av alla i Ale kommun som ansvarar
för hantering av kost samt de verksamheter där måltider serveras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll § 87 2021-05-04
Tjänsteutlåtande, 2021-04-27
Kostprogram för måltider, 2021-03-19
Protokollsutdrag från servicenämnden 2021-01-26 § 4
Tjänsteutlåtande från sektor service
Kostprogram 2011
Protokoll från kommunfullmäktige 2011-09-26 § 123
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Servicenämnden
Författningssamlingen/styrdokument
För kännedom

Utbildningsnämnden
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

42(63)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

43(63)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

KF § 146

Dnr KS.2019.134

Motion om att utreda en aktivitetspark i Alvhem - Alexis
Tranmarker (SD) m.fl.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning
Alexis Tranmarker (SD) och Kennet Sandow (SD) har i motion, inkommen 2019-04-17,
föreslagit att en utredning om möjligheterna och kostnaderna för att anlägga en
aktivitetspark i Alvhem ska genomföras samt att en aktivitetspark efter att utredningen är
genomförd ska anläggas i Alvhem.
Motionen har varit remitterad till kultur- och fritidsnämnden samt till
samhällsbyggnadsnämnden som båda förslår att motionen avslås.
Kommunstyrelsen konstaterar att samhällsbyggnadsnämnden genom ett uppdrag till sektor
samhällsbyggnad tar ett helhetsgrepp om lekplatsfrågan och att förslaget om en
aktivitetsplats i Alvhem kan hanteras i en sådan plan, där prioriteringar kan göras kopplat
till befintligt ekonomiskt utrymme med flera faktorer.
Kommunstyrelsen delar nämndernas uppfattning och föreslår att motionen ska avslås med
hänvisning till pågående arbete inom samhällsbyggnadsnämnden avseende en lekplatsplan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-11-24
Motion om att utreda en aktivitetspark i Alvhem
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2020-11-05 § 171
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad 2020-10-11
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2020-05-07 § 34
Tjänsteutlåtande från sektor kultur- och fritid 2020-04-20
Kommunstyrelsens protokoll § 88 2021-05-04
Yrkande
Alexis Tranmarker (SD) yrkar bifall till motionen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

44(63)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels på Alexis
Tranmarkers (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för Alexis
Tranmarkers (SD) yrkande.
Beslutet skickas till
För kännedom

Motionärerna
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

45(63)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

KF § 147

Dnr KS.2019.49

Motion från Sverigedemokraterna (SD) om att förbjuda
passiv insamling av pengar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Deltagande i beslut
Framtid i Ales ledamöter deltar inte i beslutet.
Sammanfattning
Robert Jansson (SD), Charlie Ceder (SD) och Pernilla Johansson (SD) har genom en
motion den 27 januari 2019 föreslagit att fullmäktige beslutar att i lokala
ordningsföreskrifter för Ale kommun under § 12 (insamling av pengar) infoga följande
lydelse.
Passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjuden på följande platser i kommunen:
Albotorget
Handelsplats Älvhem
Handelsplats Älvängen
Resecentrum Älvängen
Nol station
Ale torg
Nödinge pendelstation
Bohus centrum
Bohus pendelstation
Surte centrum
Surte pendelstation
Samhällsbyggnadsnämnden har den 18 februari 2021, § 24, beslutat att inte ta ställning i
frågan utan har överlämnat ärendets avgörande till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen, 2021-01-25
Motion 2019-01-27

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

46(63)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

PM 2020-10-16
Lokala ordningsföreskrifter i Ale kommun
Högsta förvaltningsdomstolens dom 2018-12-17 i mål 2149-18
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-02-18, § 24
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad, 2021-02-02
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 5 2020-11-17
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen, 2020-10-19
Kommunstyrelsens protokoll § 89 2021-05-04
Yrkande
Robert Jansson (SD) yrkar följande för Sverigedemokraternas räkning:
Att kommunfullmäktige uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att utarbeta ett förslag till ny lydelse av
bestämmelserna om insamling av pengar i 12 § lokala ordningsföreskrifter i Ale kommun med den
inriktning motionen anger samt koppla det nya förbudet till markerade områden på bilagorna 5-10 i
gällande lokala ordningsföreskrifter, varvid markerade områden på bilaga 9 (Älvängen) ska utökas.
Att kommunfullmäktige uppdrar till nämnden att skicka ut ett utarbetet förslag på remiss för att därefter
lägga fram ett förslag till kommunfullmäktige i frågan.
Att kommunfullmäktige beslutar att motionen därmed är besvarad.
Jonas Molin (-) yrkar bifall till Robert Janssons (SD) yrkanden.
Sune Rydén (KD), Eva Lans Samuelsson (L), Dennis Ljunggren (S), Mikael Berglund (M),
Geo De Maré (MP) och Krister Bergenhus (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jessika Loftbring (C) yrkar för Centerpartiets räkning bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lars Kopp (M) yrkar för Moderaternas räkning bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sven Engdahl (V) yrkar för Vänsterpartiets räkning bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels på Robert
Janssons (SD) yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Robert Janssons (SD) yrkanden.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

47(63)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

Med 36-ja röster mot 10-nej röster och 2 som avstår beslutar kommunfullmäktige i enlighet
med kommunstyrelsens förslag.
Ledamot/

Ja

Nej

Avstår

tjänstgörande
ersättare
Mikael Berglund
(M)

X

Jan Skog (M)

X

Oliver Andersson
(M)

X

Susanna Mouvitz
(M)

X

Anna Löfgren
Silversparre (M)

X

Lars Kopp (M)

X

Lennarth Nilsson
(M)

X

Kajsa Nilsson (M)

X

Dan Björk (M)

X

Maj Holmström (M)

X

Erik Liljeberg (M)

X

Lennarth Dahl (C)

X

Åke Niklasson (C)

X

Jessika Loftbring (C) X
Stefan Ekwing (L)

X

Eva Lans
Samuelsson (L)

X

Sune Rydén (KD)

X

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

48(63)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

Claes-Anders
Bengtsson (KD)

X

Geo de Maré (MP)

X

Tyrone Hansson
(FIA)

X

Renée Palmnäs
(FIA)

X

Jonas Molin (-)

X

Hiba Sahtaogullari
(S)

X

Krister Bergenhus
(S)

X

Monica Samuelsson
(S)

X

Johnny Sundling (S)

X

Ann Lundgren (S)

X

Dennis Ljunggren
(S)

X

Lena Orstadius (S)

X

Rolf Gustavsson (S)

X

Catharina Eliasson
(S)

X

Johan Nordin (S)

X

Ingrid Inhammar (S)

X

Elaine Björkman (S)

X

Klas Karlsson (S)

X

Ann Franzén (V)

X

Sven Engdahl (V)

X

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

49(63)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

Christer Pålsson (V)

X

Birgitta Andersson
(V)

X

Robert Jansson (SD)

X

Rune Karlsson (SD)

X

Kennet Sandow (SD)

X

Ronny Alm (SD)

X

Rainer Andreasson
(SD)

X

Alexis Tranmarker
(SD)

X

Pernilla Johansson
(SD)

X

Robert Roos (SD)

X

Sven Nicolaisen
(AD)

X

Summa

36

10

2

Beslutet skickas till
För kännedom

Robert Jansson
Charlie Ceder
Pernilla Johansson
Samhällsbyggnadsnämndens registrator
Kommunstyrelsens registrator

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

KF § 148

Dnr KS.2021.139

Årsredovisning BORF 2020
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för Bohus Räddningstjänstförbund
BORF-direktions ledamöter för verksamhetsåret 2020.
Jäv
Stefan Ekwing (L), Catharina Eliasson (M), Rolf Gustavsson (M) och Lennarth Nilsson
(M) anmäler jäv och deltar därför inte i handläggningen eller i beslutet.
Sammanfattning
Enligt förbundsordningen ska Bohus Räddningstjänstförbund BORF årligen upprätta en
årsredovisning med förvaltningsberättelse. Handlingarna ska överlämnas till förbundets
medlemmar. Kommunfullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för respektive
verksamhetsår.
Revisorerna föreslår att direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-04-27
Årsredovisning 2020 BORF
Revisionsberättelse BORF 2020
Kommunstyrelsens beslut § 91 2021-05-04
Beslutet skickas till
För kännedom

Ekonomichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

51(63)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

KF § 149

Dnr KS.2021.194

Årsredovisning och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet
Älv & Kust 2020
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att årsredovisningen för Samordningsförbundet Älv & Kust
2020 läggs till handlingarna.
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen och dess
ledamöter för verksamhetsåret 2020.
Jäv
Lars Kopp (M) anmäler jäv och deltar därför inte i handläggningen eller i beslutet.
Sammanfattning
Samordningsförbundet är en samverkansorganisation mellan Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen och kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.
Förbundets uppdrag är att samordna nämnda myndigheters rehabilitering i syfte att
medborgarna ska få stöd och rehabilitering och klara egen försörjning.
Samordningsförbundet Älv & Kust har inkommit med årsredovisning och därtill hörande
handlingar för 2020 och begär att Ale kommun beslutar i ansvarsfrågan för
förbundsstyrelsen.
Av inkomna handlingar framgår att revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet och lämnat en ren
revisionsberättelse.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-04-27
Årsredovisning Samordningensförbundet Älv & Kust 2020
Granskningsrapport från KPMG - Granskning av bokslut och årsredovisning per 202112-31
Revisionsberättelse förtroendevalda 2020
Revisionsberättelse från auktoriserad revisor 2020
Kommunstyrelsens beslut § 92 2021-05-04
Beslutet skickas till
För kännedom

Samordningsförbundet Älv & Kust

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

KF § 150

Dnr KS.2021.104

Antagande av informationssäkerhetspolicyn

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta informationssäkerhetspolicyn från och med 2021-0517 och samtidigt upphäva tidigare informationssäkerhetspolicyn fastställd av
kommunfullmäktige 2011-05-30 § 72.
Sammanfattning
Informationssäkerhetspolicyns syfte är att klargöra kommunens övergripande mål och
inriktning för informationssäkerhetsarbetet och omfattar samtliga nämnder.
Genom att säkerställa en god nivå på informationssäkerhet kan man förebygga att
information går förlorad eller förvanskas.
Informationssäkerhet omfattar information som hanteras inom kommunens verksamheter.
Med det avses all information oavsett om den behandlas manuellt eller automatiserat och
oberoende av i vilken form eller miljö den förekommer.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-04-27
Förslag på informationssäkerhetspolicy
Kommunstyrelsens beslut § 94 2021-05-04
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Utvecklingsledare på kansliavdelningen
Säkerhetschef
IT-chef
För kännedom

Förvaltningsledning
Samtliga nämnder

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

KF § 151

Dnr KS.2021.140

Redovisning av ej slutbehandlade motioner 2021
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att redovisningen av ej slutbehandlade motioner läggs till
handlingarna.
Sammanfattning
I kommunallagen 5 kap. 35 § framgår att motioner och medborgarförslag ska beredas på
ett sådant sätt att beslut i saken kan fattas inom ett år. Om så ej sker ska redovisning
lämnas till kommunfullmäktige. Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att
kommunstyrelsen två gånger om året ska redovisa de motioner som ej beretts färdigt.
För närvarande finns fyra inneliggande motioner. Två av motionerna har varit inneliggande
i mer än ett år och en i mer än sex månader. En motion inkom för mindre än sex månader
sedan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-04-27
Förteckning över motioner under beredning, 2021-04-27
Kommunstyrelsens beslut § 95 2021-05-04
Beslutet skickas till
För kännedom

Handläggare för respektive motion

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

KF § 152

Dnr KS.2021.115

Taxa för tillståndsprövning enligt lag om brandfarliga och
explosiva varor
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för tillståndsprövning enligt lag om
brandfarliga och explosiva varor att gälla från och med 2021-07-01.
Sammanfattning
I enlighet med förbundsordningen för Bohus Räddningstjänstförbund (BORF) ansvarar
förbundet för att å Ale kommuns vägnar fullfölja uppgifterna enligt bland annat lagen om
brandfarliga och explosiva varor.
Tillståndsprövningen enligt nämnda lag kan debiteras utifrån taxa. BORF:s utgångspunkt är
att taxorna ska vara samordnade mellan förbundsmedlemmarna.
Direktionen för BORF har i beslut 2020-12-08 § 58 föreslagit att föreliggande taxa ska
fastställas. Taxan ska gälla från och med 2021-07-01.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-29 att återremittera ärendet med uppdraget att
förtydliga hur taxan förändrats ifrån föregående år. Ärendet har nu kompletterats med en
sammanställning och jämförelse av nuvarande och föreslagna taxor för tillsyn samt
tillstånd inom Bohus Räddningstjänstförbund.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-04-15
Taxa för tillståndsprövning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor
BORF protokoll 2020-12-08
Tjänsteskrivelse BORF, taxor för myndighetsutövning
Taxa för tillstånd och tillsyn jämförelser, 2021-04-12
Kommunfullmäktiges protokoll § 101 2021-03-29
Kommunstyrelsens beslut § 96 2021-05-04
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Bohus Räddningstjänstförbund
Författningssamlingen
För kännedom

Ekonomichef
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

55(63)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

KF § 153

Dnr KS.2021.117

Taxa för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot
olyckor att gälla från och med 2021-07-01.
Sammanfattning
I enlighet med förbundsordningen för Bohus Räddningstjänstförbund (BORF) ansvarar
förbundet för att å Ale kommuns vägnar fullfölja uppgifterna enligt bland annat lagen om
skydd mot olyckor.
Den tillsyn som genomförs enligt nämnda lag kan debiteras utifrån taxa. BORF:s
utgångspunkt är att taxorna ska vara samordnade mellan förbundsmedlemmarna.
Direktionen för BORF har i beslut 2020-12-08 § 58 föreslagit att föreliggande taxa ska
fastställas. Taxan ska gälla från och med 2021-07-01.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-29 att återremittera ärendet med uppdraget att
förtydliga hur taxan förändrats ifrån föregående år. Ärendet har nu kompletterats med en
sammanställning och jämförelse av nuvarande och föreslagna taxor för tillsyn samt tillstånd
inom Bohus Räddningstjänstförbund.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-04-15
Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor
BORF protokoll 2020-12-08
Tjänsteskrivelse BORF, taxor för myndighetsutövning
Taxa tillsyn och tillstånd jämförelser, 2021-04-12
Kommunfullmäktiges protokoll § 102 2021-03-29
Kommunstyrelsens beslut § 97 2021-05-04
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Bohus Räddningstjänstförbund
Författningssamlingen
För kännedom

Ekonomichef
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

KF § 154

Dnr KS.2021.116

Taxa för tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva
varor
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för tillsyn enligt lag om brandfarliga och
explosiva varor att gälla från och med 2021-07-01.
Sammanfattning
I enlighet med förbundsordningen för Bohus Räddningstjänstförbund (BORF) ansvarar
förbundet för att å Ale kommuns vägnar fullfölja uppgifterna enligt bland annat lagen om
brandfarliga och explosiva varor.
Den tillsyn som genomförs enligt nämnda lag kan debiteras utifrån taxa. BORF:s
utgångspunkt är att taxorna ska vara samordnade mellan förbundsmedlemmarna.
Direktionen för BORF har i beslut 2020-12-08 § 58 föreslagit att föreliggande taxa ska
fastställas. Taxan ska gälla från och med 2021-07-01.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-29 att återremittera ärendet med uppdraget att
förtydliga hur taxan förändrats ifrån föregående år. Ärendet har nu kompletterats med en
sammanställning och jämförelse av nuvarande och föreslagna taxor för tillsyn samt tillstånd
inom Bohus Räddningstjänstförbund.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-04-15
Taxa för tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor
Tjänsteskrivelse BORF taxor för myndighetsutövning
BORF protokoll 2020-12-08
Taxa för tillsyn och tillstånd jämförelser, 2021-04-12
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-29, KF § 104
Kommunstyrelsens beslut § 98 2021-05-04
Beslutet skickas till
För vidare hantering

BORF
Författningssamlingen
För kännedom

Ekonomichef
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

57(63)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

KF § 155

Dnr KS.2021.217

Reglementesförändringar med anledning av möjligheten för
kommunen att införa föreskrifter med anledning av Covid-19
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avseende reglemente för kommunstyrelsen att 2 a, 41 c e, 47, 48 §§ ska ha den lydelse som framgår av förvaltningens förslag 2021-04-15
Kommunfullmäktige beslutar att ändringarna träder i kraft den 20 maj 2021.
Kommunfullmäktige beslutar att beslutet är giltigt så länge den tillfälliga pandemilagen
avseende covid-19 är tillämplig.
Sammanfattning
Genom en ändring av förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19 får en kommun meddela föreskrifter om förbud mot att
vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det
på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
Förvaltningens förslag till ändring av reglemente för kommunstyrelsen innebär att styrelsen
får ansvaret för smittskyddsuppgifter som ankommer på kommunen, om uppgifterna inte
åvilar en annan nämnd. På samma sätt föreslås att det formaliseras vad gäller
eldningsförbud i § 41 c. Kommunstyrelsen gör i detta avseende en annan bedömning än
samh'llsbyggnadsnämnden, och föreslår att ansvaret för att hantera föreskrifter för att
begränsa smittspridning åläggs kommunstyrelsen.
Med hänsyn till att föreskrifter snabbt kan behöva antas eller upphävas innehåller förslaget
vidare en delegation till kommunstyrelsen att meddela föreskrifter med stöd av ett
bemyndigande i lag eller annan författning till kommunen för att förhindra eller begränsa
spridning av smitta.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-04-27
Reglemente för kommunstyrelsen, förslag 2021-04-15
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-03-31 § 47
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad 2021-03-31
Utskrift från SKR:s hemsida
Förslag på reglemete för samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsens beslut § 99 2021-05-04

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

58(63)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

Beslutet skickas till
För vidare hantering

Författningssamlingen/styrdokument
Kommunjurist Klas Holmberg
Kommunchef Maria Reinholdsson
För kännedom

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

59(63)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

KF § 156

Dnr KS-SOU.2021.190

Delårsbokslut 1, 2021 Ale kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport 1 Ale kommun per sist mars
2021.
Sammanfattning
Nämnderna ska lämna uppföljningsrapporter under 2021. Delårsrapport 1 per sista mars
består av en sammanfattande analys av verksamhet och ekonomi för hela Ale kommun.
Därefter följer en kort sammanfattning per nämnd. Resterande uppdrag från 2019 års
verksamhetsplan kommer att redovisas i delårsbokslut 2 per sista augusti.
Första kvartalet 2021 har präglats av den pågående pandemin och påverkan på
verksamheterna är stor. Sjukfrånvaron påverkas av Covid-19 ur flera perspektiv som
faktisk sjukdom, symtomperiod, smittspårning och hemkarantän. Det innebär att vissa
enheter under perioder har stor frånvaro då arbetsplatsen är del av smittspårning och
karantän. De som kan arbetar fortsatt hemifrån för att avlasta kontor, lunchrum,
kollektivtrafik mm. Arbetet med att nå de strategiska målen pågår och i stort räknar
verksamheterna med att nå fram i de flesta delarna. Målen är av långsiktig karaktär med en
del fokusområden som kan genomföras helt eller i delar under året. Nämnderna har
utmaningar av olika slag i sin ordinarie verksamhet. Stora samhällsbyggnadsprojekt som
detaljplanen för Nödinge innebär utmaningar för organisationen. Enskilda individer med
stora behov av stöd innebär att den köpta vården ökar. Coronapandemin har krävt
distansundervisning, stängning av förskoleavdelningar på grund av sjukfrånvaro och det
finns en utbildningsskuld som med stöd av statliga medel behöver åtgärdas. Kultur- och
fritidsverksamheten har behövt ställa om för att klara de nationella, regionala och lokala
restriktionerna. Kultur- och fritid och Service arbetar med budgetanpassningar som
påverkar personal och verksamhet. Alla nämnder redovisar positiv budgetavvikelse efter
första kvartalet. Helårsprognosen utgår från att hösten kommer möjliggöra att genomföra
mer planerad verksamhet än under våren och därmed prognostiseras ett mer balanserat
resultat.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-04-27
Delårssbokslut 1 för Ale kommun
Kommunstyrelsens beslut § 101 2021-05-04
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Utvecklingsledare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

60(63)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

För kännedom

Avdelningschef SoU
Ekonomichef
Kommunchef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

61(63)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

KF § 157

Dnr KS-SOU.2020.377

Uppföljning av intern kontrollplan 2020 – alla nämnder
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget och godkänna uppföljningen av
nämndernas internkontroll 2020.
Sammanfattning
Nämnderna ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. § 6 se till att den interna
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Uppföljande kontroller i nämndernas internkontrollplaner för 2020 har genomförts och ett
antal mindre avvikelser har upptäckts. Åtgärder för att motverka, minimera eller i vissa fall
eliminera risker har genomförts i stor utsträckning enligt plan. Vissa utbildningsinsatser har
blivit fördröjda på grund av den rådande covid-19 situationen. Flera nämnder ser också
behov av att fortsätta förbättra följsamheten till GDPR under 2021.
Den samlade bedömningen är att kommunen sammantaget har en god intern kontroll.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-08
Uppföljningsrapport intern kontroll 2020 helår kommunstyrelsen
Uppföljningsrapport intern kontroll 2020 helår kultur- och fritidsnämnden
Uppföljningsrapport intern kontroll 2020 helår samhällsbyggnadsnämnden
Uppföljningsrapport intern kontroll 2020 helår servicenämnden
Uppföljningsrapport intern kontroll 2020 helår överförmyndarnämnden
Uppföljningsrapport intern kontroll 2020 helår omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Uppföljningsrapport intern kontroll 2020 helår utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens beslut § 102 2021-05-04
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Utvecklingsledare
För kännedom

Avdelningschef strategi- och uppföljning

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

KF § 158

Dnr KS.2021.247

Vaccinationsplatser – taxor och avgifter
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att delegera till samhällsbyggnadsnämnden, servicenämnden
och kultur- och fritidsnämnden att medge avgiftsfrihet för vårdcentraler och andra
vaccinatörer som använder lokaler, platser och andra avgiftsbelagda kommunala tjänster
för vaccinering mot Covid-19.
Sammanfattning
Ale kommun är som myndighet och samhällsaktör en viktig del i den nationella
vaccineringsstrategin. Västra Götalandsregionen (VGR) ansvarar som hälso- och
sjukvårdshuvudman för genomförandet. VGR genomför etapp 3 och 4 i strategin genom
vårdcentraler samt upphandlade vaccinatörer. Omkring 20 procent av Ales befolkning har
fått minst en vaccination hittills och cirka 7 procent har fått två sprutor. Under de
kommande månaderna ska resterande del av befolkningen över 18 år erbjudas möjlighet att
vaccinera sig, för Ale innebär det omkring 19 000 individer. För att möjliggöra
vaccinationer efterfrågas platser och lokaler där det kan förekomma en, av
kommunfullmäktige, fastställd avgift eller taxa.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-04-28
Kommunstyrelsens beslut § 112 2021-05-04
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur och fritidsnämnden
Servicenämnden
För kännedom

Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

63(63)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-05-17

KF § 159

Dnr KS.2021.5

Redovisning av underättelser och beslut
Beslut
Kommunfullmäktige noterar redovisade underättelser och beslut.
Sammanfattning
Följande underrättelser och beslut har inkommit under perioden 2020-03-20-2021-05-07
Länsstyrelsens beslut 2021-04-13 avseende ny ledamot/ersättare för ledamot i Ale
kommunfullmäktige
Länsstyrelsens beslut 2021-04-13 avseende ny ersättare för ledamot i Ale
kommunfullmäktige
Protokollsutdrag från Gryaab AB 2021-04-16
Hållbarhetsedovisning 2020 Gryaab AB
Tjänsteutlåtande från Gryaab AB avseende delårsrapport mars 2021 2021-05-16
Motion från Dennis Ljunggren (S) om taxor och avgifters påverkan på boendekostnaderna
Skrivelse från Kjell Brattfors (AD) och Börje Ohlsson (AD) avseende att Börje Ohlsson
(AD) är gruppledare för Aledemokraterna resterande tid av mandatperioden.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

HR-avdelningen
Utvecklingsledare, kansliavdelningen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

