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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-03-31

Plats och tid

A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:00-18.35

Närvarande ledamöter

Klas Nordh (FP), ordförande
Inge Nilsson (M)
Jan Skog (M)
Boel Holgersson (C)
Rose-Marie Fihn (FP)
Sune Rydén (KD)
Jarl Karlsson (S)
Rolf Gustavsson (S)
Jean Altun (S)
Kerstin Stål (S)
Dennis Ljunggren (S)
Willy Kölborg (S)
Hasse Andersson (S)
Toni Andersson (S)
Catharina Eliasson (S)
Peter Ohlsson (S)
Johnny Sundling (V)
Peter Rosengren (MP)
Heléne Ahlberg (AD) §§ 35-40
Ulf-Göran Solving (AD)
Rune Karlsson (SD)

Peter Kornesjö (M)
Isabell Korn (M)
Kajsa Nilsson (M)
Fredrik Johansson (M)
Åke Johansson (M)
Anitha Kristiansson (C)
Chatarina Engström (KD)
Eva Eriksson (S)
Paula Örn (S)
Inga-Lill Andersson (S)
Monica Samuelsson (S)
Elaine Björkman (S)
Elisabeth Bredesen (S)
Tommy Gustafsson (V)
Minna Jernström (MP)
Ingela Nordhall (AD)
Sven Rydén (AD)
Johan Fjellheim (SD)
Lennie Kjellman (SD)

Tjänstgörande ersättare

Daniel Mörner (M)
Lennarth Nilsson (M)
Joanna Wolodarska Nord (FP)
Börje Ohlsson (AD)
Maria Ohlsson (AD)

Ida Löfgren (M)
Erik Karlsson (M)
Klas Karlsson (S)
Irma Solving (AD) §§27-34

Ersättare och övriga
deltagare

Åke Niklasson (C)
Jonatan Sundeen (KD)
Stina-Kajsa Melin (S)
Kerstin Grund (S)
Eva-Karin Andersson (MP)
Robert Jansson (SD)

Elena Fridfelt (C)
Jan Samuelsson (FP)
Tony Karlsson (KD)
Rikard Paulin (S)
Irma Solving (AD) §§ 35-40

Utses att justera

Björn Järbur, tf. kommunchef Cecilia Stedt, sekreterare
Inga-Lill Andersson och Ingela Nordhall

Justeringens plats och tid Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7, Nödinge
Paragrafer

27-40

Underskrifter
Cecilia Stedt, Sekreterare

Klas Nordh, Ordförande

Inga-Lill Andersson, Justerare

Ingela Nordhall, Justerare
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2014-03-31

Datum för anslags uppsättande

2014-04-11

Datum för anslags nedtagande

2014-05-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7
Nödinge

Underskrift
Cecilia Stedt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS0021/14
KF § 27

Allmänhetens frågestund 2014
Kommunfullmäktige har beslut 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 diskutera under sina
respektive sammanträden.
Under denna punkt fanns ingen fråga att ta upp.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS0022/14
KF § 28

Information från kommunrevisionen 2014
Kommunrevisionen hade under dagens möte inget att rapportera under denna punkt.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS0078/14
KF § 29

Skrivelse från Inga-Lill Andersson (S) angående val
till förtroendeuppdrag
Inga-Lill Andersson (S) läser upp en skrivelse angående förtroendeuppdrag.

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS0003/14
KF § 30

Avsägelse från Tyrone Hansson från
förtroendeuppdrag
Tyrone Hansson har inkommit med en avsägelse från förtroendeuppdrag i kommunstyrelsen,
kommunfullmäktige, rådet för funktionshinderfrågor, styrgruppen för ÖP och uppdraget som
kontaktpolitiker i ungdomsfullmäktige. Bland dessa avsägelser så berörs ej kommunfullmäktige av avsägelsen rörande uppdrag i styrgruppen för ÖP eller avsägelsen från
uppdraget i funktionshinderfrågor.
Valberedningen föreslår att Tyrone Hansson entledigas från sina uppdrag i kommunstyrelsen,
kommunfullmäktige och uppdraget som kontaktpolitiker i ungdomsfullmäktige. Vidare
föreslår valberedningen att Dennis Ljunggren (S) utses till ny ersättare i kommunstyrelsen
samt att länsstyrelsen ska tillskrivas angående en ny sammanräkning för att utse en ny ersättare
i komunfullmäktige. Avslutningsvis föreslår valberedningen att Inga-Lill Andersson (S) väljs
till ny kontaktpolitiker för ungdomsfullmäktige.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på valberedningens beslutsförslag och finner
kommunfullmäktige besluta detsamma.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Tyrone Hansson från sina
förtroendeuppdrag kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och som kontaktpolitiker i
ungdomsfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige beslutar att utse Dennis Ljunggren (S) till ny ersättare i
kommunstyrelsen efter Tyrone Hansson.
3. Kommunfullmäktige beslutar att länsstyrelsen ska tillskrivas angående en ny
sammanräkning för att utse en ny ersättare i kommunfullmäktige.
4. Kommunfullmäktige beslutar att utse Inga-Lill Andersson (S) till ny kontaktpolitiker
för ungdomsfullmäktige efter Tyrone Hansson.
___
Beslutsexpediering
Tyrone Hansson
Länsstyrelsen
Dennis Ljunggren
Kommunsekreterare
Inga-Lill Andersson
Ungdomsfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Personal

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS0003/14
KF § 31

Avsägelse från Minna Jernström (MP) gällande
förtroendeuppdraget som ersättare i valnämnden
Minna Jernström (MP) har inkommit med en avsägelse från förtroendeuppdraget som
ersättare i valnämnden.
Valberedningen föreslår att Minna Jernström (MP) entledigas från sitt förtroendeuppdrag i
valnämnden samt att Alfrida Johansson (MP) väljs till ny ersättare i valnämnden.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på valberedningens beslutsförslag och finner
kommunfullmäktige besluta detsamma.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Minna Jernström (MP) från sitt
förtroendeuppdrag som ersättare i valnämnden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att välja Alfrida Johansson (MP) till ny ersättare i
valnämnden.
___
Beslutsexpediering
Minna Jernström
Alfrida Johansson
Kommunsekreterare
Valnämnden
Personal

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS0003/14
KF § 32

Val av styrelseledamöter och ersättare fram till och
med årsstämma 2015
Med anledning av ändrade bolagsordning för Gryaab AB (2014-03-10), Renova Ab (2013-1223), GREFAB (2014-03-05) och Renova Miljö AB (2014-02-06) föreslås kommunfullmäktige
att utse representanter till respektive styrelse istället för att nominera. Bland dessa uppdrag är
Ale kommuns plats i styrelsen för dotterbolaget i Renova Miljö AB är ny.
Då kommunfullmäktige sedan tidigare har nominerat representanter för mandatperioden
2011-2014 föreslås även de nya valen att sträcka sig till och med respektive årsstämma 2015.
Enligt samtliga bolagsordningar så skall årsstämma äga rum senast sex månader efter utgånget
kalenderår.
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att utse Dan Björk (M) till ersättare i
styrelsen för Renova AB samt dotterbolaget Renova Miljö AB. Vidare föreslår
kommunfullmäktige att Dan Björk (M) utses till ersättare i styrelsen för Gryaab AB samt Gert
Karlsson (S) till revisorsuppleant för Gryaab AB. Valberedningen föreslår även att Eje
Engstrand (S) utses till ledamot i styrelsen för GREFAB samt att samtliga val sträcker sig till
och med årsstämma för räkenskapsår 2014.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på valberedningsens beslutsförslag och finner
kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse Dan Björk (M) till ersättare i styrelsen för
Renova AB samt dotterbolaget Renova Miljö AB.
2. Kommunfullmäktige beslutar att utse Dan Björk (M) till ersättare i styrelsen för
Gryaab AB samt Gert Karlsson (S) till revisorsuppleant för Gryaab AB.
3. Kommunfullmäktige beslutar att utse Eje Engstrand (S) till ledamot i styrelsen för
GREAFAB.
4. Kommunfullmäktige beslutar att samtliga ovanstående val sträcker sig till och med
årsstämma för räkenskapsår 2014.
___
Beslutsexpediering
Dan Björk
Gert Karlsson
Eje Engstrand

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Renova AB
Renova Miljö AB
Gryaab AB
GREFAB
Kommunsekreterare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS0135/13
KF § 33

Svar på medborgarförslag angående säker
hundförvaring i stadsmiljö
Medborgarförslag om att införa säker hundförvaring i Ale kommun har inkommit till
kommunfullmäktige. Förslaget innebär utbyggnation av luftiga garage för hundägare att nyttja
varma dagar. Garagen ska vara luftiga och svala och man kan på det viset låta fönster och
bagagelucka vara öppna under tiden man gör sina ärenden.
Förslagsställaren föreslår att garagen uppförs vid köpcentra och även på lämplig kommunalägd
mark.
Sektor samhällsbyggnad kan i dagsläget inte se att det finns något behov av den här typen av
hundförvaring på någon kommunalägd mark. Uppförande av förvaring i anslutning till
köpcentra är ingen kommunal fråga utan får hanteras av respektive fastighetsägare. Sektorn vill
då även påpeka att dylika förvaringar är bygglovspliktiga.
Beslutsunderlag







Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-02-25 § 23.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2014-01-23 § 9.
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad 2014-01-08.
Delegeringsbeslut - Remittering av motion.
Medborgarförslag, inkommet 2013-06-05.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och finner
kommunfullmäktige besluta detsamma.

Beslut
1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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___
Beslutsexpediering
Författare av medborgarförslag
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

14(27)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-03-31

KS0109/13
KF § 34

Revidering av budget 2014
En ny beräkningsmodell har införts 2014 avseende inkomst- och kostnadsutjämningen till
kommuner. Den förändrade beräkningsmodellen innebär en positiv förändring mot den
prognos som fanns tillgänglig vid beräkning av budget för 2014 på ca 17 Mkr.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2014-02-25 åt sektor kommunstyrelsen att till
kommunfullmäktiges sammanträde i mars föreslå hur den nettoförstärkning på 17 Mkr som
förändringarna i intäkts- och kostnadsutjämningssystemet innebär kan ombudgeteras med
fokus på ramförstärkning till utbildningsnämnden.
Sektor kommunstyrelsen föreslår en ramökning för utbildningsnämnden på 10,5 Mkr och att
kommunens budgeterade resultat ändras till 6,5 Mkr för att i viss mån beakta kommunallagens
begrepp om god ekonomisk hushållning.
Beslutsunderlag





Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-03-07.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-02-25 § 30.
Skrivelse från Paula Örn (S) angående nytt utjämningssystem - ny budget 2014.

Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunfullmäktige godkänner för budgetår 2014 en ramökning till
utbildningsnämnden på 10,5 Mkr och att kommunens budgeterade resultat ändras till
6,5 Mkr.

Yrkande

Ingela Nordhall (AD) yrkar avslag på sektor kommunstyrelsens beslutsförslag.
Paula Örn (S), Johnny Sundling (V), Rose-Marie Fihn (FP), Dan Björk (M), Kajsa Nilsson (M)
yrkar bifall till sektor kommunstyrelsens beslutsförslag.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på sektor kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Deltagande i beslut

Boel Holgersson (C) meddelar att hon inte deltar i beslutet.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.
Kommunfullmäktige godkänner för budgetår 2014 en ramökning till
utbildningsnämnden på 10,5 Mkr och att kommunens budgeterade resultat ändras till
6,5 Mkr.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Reservation

Ingela Nordhall (AD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut och tillåts lämna följande
skriftliga reservation:
RESERVATION – Till förmån för Aledemokraternas förslag till Revidering av budget 2014
Aledemokraterna vill inte villkorslöst göra en ramhöjning för utbildningsnämnden om 10,5 mkr. Tidigare
ramhöjande budgetförstärkningen kan inte avläsas i förbättrade utbildningsresultat i form av höjning av
meritvärden. Vi kräver en bättre styrning av grundskolans resursanvändning.
Vårt mål är att Ale kommun skall tillhöra toppskiktet inom Göteborgsregionen! För att uppnå detta krävs
dels pedagogiskt nytänkande, dels ett bättre ledarskap inom skolan och dess förvaltning, dels högre lärartäthet
samt kompetenshöjning inom lärarkåren.
Aledemokraterna vill långsiktigt tillföra de ekonomiska förstärkningar som krävs för att verkligen skapa en
bra grundskola i Ale kommun. Hur detta skall finansieras kommer att redovisas senare.
Vi kräver att bl a följande skall genomföras i det korta perspektivet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lärarna skall ha rätt till betald kompetensutveckling i ett led att höja kompetensnivån.
Antalet specialpedagoger skall ökas.
Kommunalt stöd till lärarnas vidareutbildning i form av t ex stipendium införs.
Varje skola skall ledas av dokumenterat pedagogiskt kunniga skolledare.
Enkätundersökningar av lärarnas kompetens och förmåga skall genomföras, på integritetsskyddat sätt.
Kvalitetskontroller skall göras av undervisningen.
Ordning och reda skall råda i klassrummet.
Noll-tolerans mot droger i skolan.
Kunskapsuppföljning av varje elev görs varje år.
Åtgärdsplan skall upprättas för varje elev. Uppföljningen skall ske var 6:3 månad.
System för konflikthantering skall införas.

En ökad hänsyn skall tas till barnens utvecklingsståndpunkt och utbildningsnivån skall anpassas till denna.
Det är viktigt att såväl barn med problem som barn som är tidigt utvecklade stimuleras i sitt arbete i skolan.
Ekonomin får inte skapa hinder i detta arbete.
För att vända trenden på våra skolor föreslår vi att ytterligare 15 speciallärartjänster tillsätts samt ytterligare
5 miljoner i riktat bidrag för nya läromedel.
Alla elever skall ha rätt till lärarledd undervisning och att alla elever har rätt till det stöd som respektive elev
behöver för att känna motivation och glädje med skolarbetet. Skolan får inte fortsätta utvecklas till
medelmåttornas skola. För att stimulera alla elever oavsett förmåga vill vi införa individuella läroplaner.
Systemet med skolvärdar alt. stödpappa/mamma återinförs, t.ex. med arbetslösa med intresse för barn och
ungdom. Detta skulle stötta både lärarna och de elever som utsätts för mobbing eller har andra särskilda behov
av vuxenkontakt. De kan också vara en extra resurs som behövs i det dagliga skolarbetet. Vi kommer att
minska antalet elever per klass och vill återinföra det gamla begreppet klassföreståndare fullt ut.
För att ytterligare stärka skolsystemet föreslår vi:

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Startandet av ytterligare privata friskolor uppmuntras och stimuleras. Dessa skall drivas inom
svenska skolverkets normer.
Vi vill ge möjlighet att införa kommunala friskolor som drivs utan kommunal styrning och i stället
av föräldrar, rektorer och lärare.
Begåvade elever skall stimuleras och deras kunskaper och studievilja skall tas till vara och
understödjas.
Särskilda åtgärder skall sättas in för elever som inte vill eller kan klara av undervisningen.
Betyg/skriftliga omdömen införs fr.o.m. 3:e årsklassen.

BAKGRUNDSFAKTA till Ale-demokraternas ställningstagande:
Tidigare utbildningsnämnden (Barn- och Ungdomsnämnden) körde Ales kommunala skolor i botten utan att
några kraftfulla åtgärder sattes in. Utvecklingen har inte kunnat stoppas.
Utbildningsnämnden har haft följande ekonomiska utveckling under mandatperioden:
År:
2010:
2011:
2012:
2013:

Ant. elever
förskolan

Ant. elever
Grund 1-9

Antal
elever, tot.

1.653
1.659
1.654

3.482
3.501
3.568

5.135
5.160
5.222

Budgetram
588 mkr
597 mkr
648 mkr
677 mkr

Antalet elever ökade 2011-13 med 1,7 %. Inflationstakten (k-index) ökade perioden 2011-2014 (jan) eller
totalt 1,7 %. Tas hänsyn till ökningen av elevantalet och inflationen har skolan alltså tillförts netto cirka 65
milj. kr åren 2011-2013 och resultaten i skolan fortsätter minska. Enligt senaste SALSA
MÄTNINGEN (Skolverket) halkar Ale kommuns högstadieskolor ner ytterligare, båda vad gäller
genomsnittliga meritvärdena och andelen elever som uppnått målen, d.v.s. godkänt i alla ämnen.
Jag reserverar mig till förmån för beslutet att tillföra ytterligare 10,5 milj. kr, som också ska vara ramhöjande,
eftersom beslutet inte ingår i en väl genomtänkt plan, t ex som ovan, för en strukturell förändring av hela
utbildningsnämndens ansvarsområde.
Ale den 11 mars 2014
Ingela Nordhall (AD)
Ledamot kommunstyrelsen
Under kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Ingela Nordhall (AD) följande:
Aledemokraterna vill inte villkorslöst göra en ramhöjning för utbildningsnämnden om 10,5
mkr. Tidigare ramhöjande budgetförstärkningen kan inte avläsas i förbättrade
utbildningsresultat i form av höjning av meritvärden. Vi kräver en bättre styrning av
grundskolans resursanvändning.
Vårt mål är att Ale kommun skall tillhöra toppskiktet inom Göteborgsregionen! För att
uppnå detta krävs dels pedagogiskt nytänkande, dels ett bättre ledarskap inom skolan och dess
förvaltning, dels högre lärartäthet samt kompetenshöjning inom lärarkåren.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Aledemokraterna vill långsiktigt tillföra de ekonomiska förstärkningar som krävs för att
verkligen skapa en bra grundskola i Ale kommun. Hur detta skall finansieras kommer att
redovisas senare.
Vi kräver att bl. a. följande skall genomföras i det korta perspektivet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lärarna skall ha rätt till kompetensutveckling i ett led att höja kompetensnivån.
Antalet specialistpedagoger skall ökas.
Kommunalt stöd till lärarnas vidareutbildning i form av t.ex. stipendium införs.
Varje skola skall ledas av dokumenterat pedagogiskt kunniga skolledare.
Enkätundersökningar av lärarnas kompetens och förmåga skall genomföras, på
integritetsskyddat sätt.
Kvalitetskontroller skall göras av undervisningen.
Ordning och reda skall råda i klassrummet.
Nolltolerans mot droger i skolan.
Kunskapsuppföljning av varje elev görs varje år.
Åtgärdsplan skall upprättas för varje elev. Uppföljning skall ske var 6:3 månad..
System för konflikthantering skall införas.

En ökad hänsyn skall tas till barnens utvecklingsståndpunkt och utbildningsnivån skall
anpassas till denna. Det är viktigt att såväl barn med problem som barn som är tidigt
utvecklade stimuleras i sitt arbete i skolan. Ekonomin får inte skapa hinder i detta arbete.
För att vända trenden på våra skolor föreslår vi att ytterligare 15 speciallärartjänster tillsätts
samt ytterligare 5 miljoner i riktat bidrag för nya läromedel.
Alla elever skall ha rätt till lärarledd undervisning och att alla elever har rätt till det stöd som
respektive elev behöver för att känna motivation och glädje med skolarbetet. Skolan får inte
fortsätta utvecklas till medelmåttornas skola. För att stimulera alla elever oavsett förmåga vill vi
införa individuella läroplaner.
Systemet med skolvärdar alt. stödpappa/mamma återinförs, t.ex. med arbetslösa med intresse
för barn och ungdom. Detta skulle stötta både lärarna och de elever som utsätts för mobbing eller
har andra särskilda behov av vuxenkontakt. De kan också vara en extra resurs som behövs i
det dagliga skolarbetet. Vi kommer att minska antalet elever per klass och vill återinföra det
gamla begreppet klassföreståndare fullt ut.
För att ytterligare stärka skolsystemet föreslår vi:






Startandet av ytterligare privata friskolor uppmuntras och stimuleras. Dessa skall
drivas inom svenska skolverkets normer.
Vi vill ge möjlighet att införa kommunala friskolor som drivs utan kommunal styrning
och i stället av föräldrar, rektorer och lärare.
Begåvade elever skall stimuleras och deras kunskaper och studievilja skall tas till vara
och understödjas.
Särskilda åtgärder skall sättas in för elever som inte vill eller kan klara av
undervisningen.
Betyg/skriftliga omdömen införs fr.o.m. 3:e årsklassen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-03-31

BAKGRUNDSFAKTA till Aledemokraternas ställningstagande:
Tidigare utbildningsnämnden (Barn- och Ungdomsnämnden) körde Ales kommunala skolor i
botten utan att några kraftfulla åtgärder sattes in. Utvecklingen har inte kunnat stoppas.
Utbildningsnämnden har haft följande ekonomiska utveckling under mandatperioden:
År:
2010:
2011:
2012:
2013:

Ant. elever
förskolan

Ant. elever
Grund 1-9

Antal
elever, tot.

1.653
1.659
1.654

3.482
3.501
3.568

5.135
5.160
5.222

Budgetram
588 mkr
597 mkr
648 mkr
677 mkr

Antalet elever ökade 2011-13 med 1,7 %. Inflationstakten (k-index) ökade perioden 20112014 (jan) eller totalt 1,7 %. Tas hänsyn till ökningen av elevantalet och inflationen har skolan
alltså tillförts netto cirka 65 milj. kr åren 2011-2013 och resultaten i skolan fortsätter
minska. Enligt senaste SALSA MÄTNINGEN (Skolverket) halkar Ale kommuns
högstadieskolor ner ytterligare, båda vad gäller genomsnittliga meritvärdena och andelen elever
som uppnått målen, d.v.s. godkänt i alla ämnen.
Jag reserverar mig till förmån för beslutet att tillföra ytterligare 10,5 milj. kr, som också ska
vara ramhöjande, eftersom beslutet inte ingår i en väl genomtänkt plan, t.ex. som ovan, för en
strukturell förändring av hela Utbildningsnämndens ansvarsområde.
Dennis Ljunggren (S) och Rose-Marie Fihn (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
beslutsförslag.
Yrkande

Kommunstyrelsens
Ingela Nordhalls (AD)
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och Ingela Nordhalls
(AD) yrkande. Ordförande finner kommunfullmäktige besluta i enlighet med
kommunstyrelsens beslutsförslag.

Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner för budgetår 2014 en ramökning till
utbildningsnämnden på 10,5 Mkr och att kommunens budgeterade resultat ändras till
6,5 Mkr.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-03-31

Reservation

Börje Ohlsson (AD), Ingela Nordhall (AD), Ulf-Göran Solving (AD), Irma Solving (AD),
Maria Ohlsson (AD) och Sven Rydén (AD) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.
___
Beslutsexpediering
Sektorchef utbildning, kultur och fritid
Budgetchef sektor kommunstyrelsen
Förvaltningsekonom sektor kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-03-31

KS0025/14
KF § 35

Överföring av investeringsmedel från 2013 till 2014
I samband med bokslutsberedningen prövas om inte ianspråktagna investeringsmedel får
överföras till kommande år. Kommunfullmäktiges verksamhetsplan anger att grundprincipen
är att beslutat investeringsanslag får tas i anspråk även efterföljande kalendeår om
investeringen inte kunnat göras det innevarande budgetåret. Investeringar som utförs inom
reinvesteringsanslaget, årsanslaget som inte är specificerat i verksamhetsplanen utan avgörs av
respektive nämnd ombudgeteras inte. Nästkommande års anslag får tas i bruk för att
genomföra dessa.
Den totala investeringsvolymen uppgick 2013 till 313 212 tkr efter överföring av 2012 års ej
utnyttjade anslag och tilläggsbudget. Totalt utnyttjades 84 577 tkr. Därmed uppgår resterande
ej utnyttjade budgetmedel till 228 635 tkr. Av dessa föreslås 19 291 tkr överföras till 2014. Den
totala investeringsvolymen för 2014 uppgår då till 282 291 tkr.
Sektor kommunstyrelsen föreslår att investeringsmedel till ett belopp av 19 291 tkr överförs
från år 2013 till 2014.
Beslutsunderlag






Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-02-25 § 22.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-02-05.
Bilaga - Överföringar av investeringar från 2013 till 2014.
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden med bilaga Begäran om ombudgetering av
investeringsmedel.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige godkänner överföring av 19 291 tkr av 2013 års investeringsanslag
till 2014.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och finner
kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-03-31

Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner överföring av 19 291 tkr av 2013 års
investeringsanslag till 2014.

___
Beslutsexpediering
Sektorchefer
Controllers, sektorekonomer
Redovisningschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-03-31

KS0046/13
KF § 36

Återtagande av motion om delat gruppledarskap
Vänsterpartiet har i en skrivelse inkommit med en begäran om att få återta sin motion om
delat gruppledarskap.
Beslutsunderlag




Skrivelse angående återtagande av motion 2014-03-19.
Motion om delat gruppledarskap 2013-02-14.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på om kommunfullmäktige kan notera informationen och
finner kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.
___
Beslutsexpediering
Johnny Sundling
Ingmarie Torstensson
Tommy Gustafsson
Utvecklings- och förvaltningssekreterare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-03-31

KS0057/13
KF § 37

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 28 f-g
LSS 2014
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden redovisar i beslut 2014 -02-19§ 19 en rapport över ej
verkställda beslut enlig 28 f-g LSS.
Beslutsunderlag





Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2014-02-19 § 19.
Statistikrapport från sektor arbete, trygghet och omsorg 2014-01-30.
Tjänsteutlåtande från sektor arbete, trygghet och omsorg 2013-02-03.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på om informationen kan noteras och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-03-31

KS0056/13
KF § 38

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1
§ SoL 2014
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden redovisar i beslut 2014-02-19 § 18 en rapport över ej
verkställda beslut enlig 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen, SoL.
Beslutsunderlag





Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2014-02-19 § 19
Statistikrapport från sektor arbete, trygghet och omsorg 2014-01-30
Tjänsteutlåtande från sektor arbete, trygghet och omsorg 2014-02-03

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på om informationen kan noteras och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-03-31

KS0066/14
KF § 39

Inriktning budget 2015
Beslutsunderlag






Kommunstyrelsens protokoll 2014-03-11 § 62.
Inriktningsdokument alliansen. 2014-03-12.
Aledemokraternas förslag till komplettering av alliansens inriktningsdokument 2014-0325.
Inriktningsdokument S, V, MP. 2014-03-12.

Yrkande

Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt
kommunstyrelsen att bereda inriktningsförslag till budget och verksamhetsplan 2015 med
Inriktningsdokument från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och
Inriktningsdokument från Alliansen samt Ale-demokraternas tillägg.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på sitt eget beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att bereda inriktningsförslag till
budget och verksamhetsplan 2015 med:
Inriktningsdokument från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och
Inriktningsdokument från Alliansen samt Ale-demokraternas tillägg.

Under kommunfullmäktiges sammanträde ställer ordförande proposition på om
kommunfullmäktige vill lyfta frågan om inriktningsdokument för verksamhetsplan och budget
som ett extraärende. Ordförande finner att kommunfullmäktige godkänner behandling av ett
extraärende rörande inriktningsdokument för verksamhetsplan och budget.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och finner
kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-03-31

Beslut
1. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att bereda inriktningsförslag till
budget och verksamhetsplan 2015 med:
Inriktningsdokument från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet samt
Inriktningsdokument från Alliansen samt Aledemokraternas tillägg.
___
Beslutsexpediering
Ekonomichef
Budgetchef
Kommunchef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-03-31

KF § 40

Årsstämma med Alebyggen AB kl. 18.30
AB Alebyggen genomför sin årsstämma för 2013.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

