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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-09-01

Plats och tid
Närvarande ledamöter

A-salen Medborgarhuset Alafors, kl. 18:00 - 19.10. Mötet ajournerades
kl. 18.40–18.45, kl. 18.50–19.00 och kl. 19.05–19.08.
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Peter Ohlsson (S)
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Jan A. Pressfeldt (AD)
Lennie Kjellman (SD)
Ulf-Göran Solving (AD)
Rune Karlsson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Daniel Mörner (M)
Lennarth Nilsson (M)
Stina-Kajsa Melin (S)
Eva-Karin Andersson (MP)
Rikard Paulin (S)
Mohammad Nashabat (V)

Erik Karlsson (M)
Elena Fridfelt (C) § 92
Tony Karlsson (KD)
Klas Karlsson (S)
Mohammed Bitar (S)
Börje Ohlsson (AD)

Ersättare och övriga
deltagare

Joanna Wolodarska Nord (FP)
§§90-101
Kerstin Grund (S)
Eje Engstrand (S)
Maria Ohlsson (AD)

Elena Fridfelt (C) §§ 85-91, 93-101
Jan Samuelsson (FP)
Monica Löfgren (S) §§ 89-101
Irma Solving (AD)
Robert Jansson (SD)

Utses att justera

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

Justeringens plats och tid Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7, Nödinge 2014-09-09 kl.11.00
Paragrafer

85-101

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

2014-09-01

Datum för anslags uppsättande

2014-09-10

Datum för anslags nedtagande

2014-10-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7
Nödinge

Underskrift
Cecilia Stedt

Justerandes sign.
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KS0021/14
KF § 85

Allmänhetens frågestund 2014
Kommunfullmäktige har beslutat att införa allmänhetens frågestund i anslutning till sina
sammanträden då det är möjligt för allmänheten att ställa frågor.
Frågorna från allmänheten ska gälla ärendepunkter som fullmäktige ska behandla under mötet.
Några frågor från allmänheten ställs inte.
___

Justerandes sign.
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KS0022/14
KF § 86

Information från kommunrevisionen 2014
I samband med dagens möte hade inte kommunrevisionen något att rapportera.
___

Justerandes sign.
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KF § 87

Presentation av näringslivschef
Ale kommuns nya näringslivschef Pia Areblad presenterar sig för fullmäktige.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KF § 88

Presentation av chef för sektor utbildning, kultur,
och fritid
Ale kommuns nya chef för sektor utbildning, kultur och fritid Eva Lejdbrant presenterar sig.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS0036/12
KF § 89

Återrapportering från Ale kommuns besök i Ghanzi
district, Botswana
Kommunchef Björn Järbur berättar för fullmäktige om Ale kommuns besök i Ghanzi district
under sommaren 2014. Vidare redogör Järbur de förslag till förbättring av medborgardialogen
som utmynnade ur besöket.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.
___

Justerandes sign.
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KS0003/14
KF § 90

Avsägelse från Tim Öberg (MP) gällande
förtroendeuppdraget som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden
Tim Öberg (MP) har inkommit med en avsägelse från förtroendeuppdraget som ersättare i
kultur- och fritidsnämnden.
Valberedningen föreslår att Tim Öberg (MP) entledigas från sitt förtroeneuppdrag samt att
Alfrida Johansson (MP) väljs till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag



Avsägelse från förtroendeuppdrag inkommen 2014-07-09.

Beslutsgång

Kommunfullmäktiges ordförande ställer proposition på valberedningens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Tim Öberg (MP) från förtroendeuppdraget
som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att utse Alfrida Johansson (MP) till ny ersättare i kulturoch fritidsnämnden.
___
Beslutsexpediering
Tim Öberg
Alfrida Johansson
Kultur- och fritidsnämnden
Personal

Justerandes sign.
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KS0003/14
KF § 91

Val av ny kontaktpolitiker för ungdomsfullmäktige
efter Ingmarie Torstenssons (V) avsägelse
Ingmarie Torstensson (V) entledigades 2014-06-16 § 83 från sitt förtroendeuppdrag som
kontaktpolitiker i ungdomsfullmäktige. Fullmäktige beslutade även att bordlägga val av ny
kontaktpolitiker.
Vid dagens möte föreslår valberedningen att Alfrida Johansson (MP) väljs till ny
kontaktpolitiker för ungdomsfullmäktige.
Beslutsunderlag




Inkommen avsägelse från Ingmarie Torstensson (V) inkommen 2014-05-30.
Kommunfullmäktiges beslut 2014-06-16 § 83.

Beslutsgång

Kommunfullmäktiges ordförande ställer proposition på valberedningens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse Alfrida Johansson (MP) till ny kontaktpolitiker
för ungdomsfullmäktige.
___
Beslutsexpediering
Ingmarie Torstensson
Alfrida Johansson
Ungdomsfullmäktige
Personal

Justerandes sign.
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PROTOKOLL

12(31)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-09-01

KS0080/14
KF § 92

Beslut om ansvarsfrihet för Samordningsförbundet
Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörns styrelse
avseende verksamhetsåret 2013
Enligt förbundsordningen ska Samordningsförbundet årligen upprätta årsredovisning och
förvaltningsberättelse, handlingarna ska överlämnas till samordningsförbundets medlemmar.
Kommunfullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
Verksamhetens nettokostnader uppgick enligt resultaträkningen till 6 232 tkr.
Samordningsförbundets ingående egna kapital årsskiftet 2012/2013 var på + 873 tkr.
Periodens verksamhet lämnade ett resultat på + 120 tkr. Det utgående egna kapitalet per den
31 december 2013 är + 993 tkr.
Beslutsunderlag







Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-05-20
Ekonomisk årsredovisning, förvaltningsberättelse, revisionsberättelse för
verksamhetsåret 2013 för samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn.
Protokollsutdrag § 253 från Samordningsförbundets styrelse 2014-02-21 och § 265 från
Samordningsförbundets styrelsemöte 2014-03-21
Protokollsutdrag från möte med kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-17 § 75
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2014-08-19 § 118

Jäv

Boel Holgersson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1.

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för samordningsförbundet Ale,
Kungälv, Stenungsund och Tjörn förbundsstyrelses ledamöter för verksamhetsåret
2013.

Jäv
Boel Holgersson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende.
Beslutsgång

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för samordningsförbundet Ale,
Kungälv, Stenungsund och Tjörn förbundsstyrelse för verksamhetsåret 2013.
___
Beslutsexpediering
Förbundschef Per Liljebäck
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnd
Kommunchef
Sektorchef ATO

Justerandes sign.
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KS0022/13
KF § 93

Förslag till ny politisk organisation från 2015
Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-25 § 67 att ge demokratiberedningen i uppdrag att på
kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2014 presentera en skriftlig analys och utvärdering
av den nuvarande politiska organisationen, samt lämna förbättringsförslag avseende
utformning av politisk organisation från 2015.
Den 28 april 2014 anordnade demokratidagen en workshop för att diskutera förslag till
förändringar som är möjliga inför den nya mandatperioden och förslag till förändringar av
organisationen på längre sikt. Workshopen utmynnade i ett förslag till förändringar i samband
med den nya mandatperioden. Under perioden den 24 juni-4 augusti 2014 har beredningens
utkast till förslag varit ute på remiss bland kommunens partigrupper. Även kommunens råd
har haft möjlighet att inkomma med synpunkter. Yttranden har inkommit från
socialdemokraterna och SPF Alebygden.
Under demokratiberedningens sammanträde 2014-08-48 § 48 diskuterade
demokratiberedningen det förslag som framkommit till ny politisk organisation där inkomna
remissyttranden har beaktats. Demokratiberedningen beslutade att översända förslaget till
kommunstyrelsen för yttrande.
Beslutsunderlag










Förslag till ny politisk organisation från Aledemokraterna 2014-01-27
Förslag till ny politisk organisation från demokratiberedningens ordförande och vice
ordförande 2014-02-24
Utvärdering av den politiska organisationen i Ale och erfarenheter från andra
kommuner 2014-04-01
Protokollsutdrag demokratiberedningen 2014-05-26 § 36
Missiv om remiss angående förslag till ny politisk organisation i Ale kommun
2014-06-09
Remissvar från SPF Alebygden angående förslag till ny politisk organisation i Ale
kommun 2014-08-01
Remissvar från Socialdemokraterna 2014-08-05
Protokollsutdrag demokratiberedningen 2014-08-18 § 48

Demokratiberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.
2.
3.

Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att alla kommunens råd ska
ligga samlade under kommunstyrelsen.
Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att i övrigt inte genomföra
några förändringar av den politiska organisationen inför nästkommande mandatperiod.
Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att rådens framtida
funktion ska utredas av förvaltningen och redovisas på kommunfullmäktiges
sammanträde i september 2015.

Justerandes sign.
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4.
5.
6.

7.

Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att de synpunkter som
inkommit samband med detta remissförfarande skall beaktas i samband med
utredningen av rådens framtida roll.
Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att styrelsens och
nämndernas reglementen skall ses över till följd av den förändrade organisationen av
råden.
Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge
demokratiberedningen i uppdrag att under nästkommande mandatperiod, genomföra en
ny utredning av den politisk a organisationen där större förändringar av den politiska
organisationen ska beaktas.
Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att direktiv och inriktning
för den nya utredningen av den politiska organisationen ska vara färdig i november
2015.

Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen lämnar följande yttrande:
Kommunstyrelsen ställer sig bakom demokratiberedningens förslag till ny politisk organisation
från 2015.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller
detsamma.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande:
Kommunstyrelsen ställer sig bakom demokratiberedningens förslag till ny politisk
organisation från 2015.

Protokollsanteckning

Paula Örn (S), Rolf Gustafsson (S), Ann-Christine Paulin (S), Björn Norberg (S) och Klas
Karlsson (S) lämnar följande protokollsanteckning:
Vi vill anteckna att socialdemokraterna anser att det skall vara fem ledamöter plus tre ersättare
i arbetsutskotten, för att öka den demokratiska delaktigheten då detta leder till att fler partier
kan delta i det politiska arbetet.
___
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS0022/13
KF § 93

Förslag till ny politisk organisation från 2015
Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-25 § 67 att ge demokratiberedningen i uppdrag att på
kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2014 presentera en skriftlig analys och utvärdering
av den nuvarande politiska organisationen, samt lämna förbättringsförslag avseende
utformning av politisk organisation från 2015.
Den 28 april 2014 anordnade demokratidagen en workshop för att diskutera förslag till
förändringar som är möjliga inför den nya mandatperioden och förslag till förändringar av
organisationen på längre sikt. Workshopen utmynnade i ett förslag till förändringar i samband
med den nya mandatperioden. Under perioden den 24 juni-4 augusti 2014 har beredningens
utkast till förslag varit ute på remiss bland kommunens partigrupper. Även kommunens råd
har haft möjlighet att inkomma med synpunkter. Yttranden har inkommit från
socialdemokraterna och SPF Alebygden.
Under demokratiberedningens sammanträde 2014-08-48 § 48 diskuterade
demokratiberedningen det förslag som framkommit till ny politisk organisation där inkomna
remissyttranden har beaktats. Demokratiberedningen beslutade att översända förslaget till
kommunstyrelsen för yttrande.
Beslutsunderlag











Förslag till ny politisk organisation från Aledemokraterna 2014-01-27
Förslag till ny politisk organisation från demokratiberedningens ordförande och vice
ordförande 2014-02-24
Utvärdering av den politiska organisationen i Ale och erfarenheter från andra
kommuner 2014-04-01
Protokollsutdrag demokratiberedningen 2014-05-26 § 36
Missiv om remiss angående förslag till ny politisk organisation i Ale kommun
2014-06-09
Remissvar från SPF Alebygden angående förslag till ny politisk organisation i Ale
kommun 2014-08-01
Remissvar från Socialdemokraterna 2014-08-05
Protokollsutdrag demokratiberedningen 2014-08-18 § 48
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens möte 2014-08-19 § 119

Demokratiberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.
2.

Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att alla kommunens råd ska
ligga samlade under kommunstyrelsen.
Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att i övrigt inte genomföra
några förändringar av den politiska organisationen inför nästkommande mandatperiod.

Justerandes sign.
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3.
4.
5.
6.

7.

Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att rådens framtida
funktion ska utredas av förvaltningen och redovisas på kommunfullmäktiges
sammanträde i september 2015.
Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att de synpunkter som
inkommit samband med detta remissförfarande skall beaktas i samband med
utredningen av rådens framtida roll.
Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att styrelsens och
nämndernas reglementen skall ses över till följd av den förändrade organisationen av
råden.
Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge
demokratiberedningen i uppdrag att under nästkommande mandatperiod, genomföra en
ny utredning av den politisk a organisationen där större förändringar av den politiska
organisationen ska beaktas.
Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att direktiv och inriktning
för den nya utredningen av den politiska organisationen ska vara färdig i november
2015.

Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen lämnar följande yttrande:
Kommunstyrelsen ställer sig bakom demokratiberedningens förslag till ny politisk organisation
från 2015.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller
detsamma.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande:
Kommunstyrelsen ställer sig bakom demokratiberedningens förslag till ny politisk
organisation från 2015.

Protokollsanteckning

Paula Örn (S), Rolf Gustafsson (S), Ann-Christine Paulin (S), Björn Norberg (S) och Klas
Karlsson (S) lämnar följande protokollsanteckning:
Vi vill anteckna att socialdemokraterna anser att det skall vara fem ledamöter plus tre ersättare
i arbetsutskotten, för att öka den demokratiska delaktigheten då detta leder till att fler partier
kan delta i det politiska arbetet.

Justerandes sign.
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Yrkande

Under kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Rune Karlsson (SD) avslag till
demokratiberedningens beslutsförslag punkt 1:
Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att alla kommunens
råd ska ligga samlade under kommunstyrelsen.

Ordning för beslutsfattande

Klas Nordh (FP) redovisar förslag till beslutsordning.
1. Demokratiberedningens beslutsförslag punkt 1.
2. Demokratiberedningens beslutsförslag punkt 2-7
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på demokratiberedningens beslutsförslag punkt 1 och Rune
Karlssons (SD) yrkande. Kommunfullmäktige finner kommunfullmäktige besluta i enlighet
med demokratiberedningens beslutsförslag.
Ordförande ställer proposition på demokratiberedningens beslutsförslag punkt 2-7 och finner
kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen råd ska ligga samlade under
kommunstyrelsen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt inte genomföra några förändringar av den
politiska organisationen inför nästkommande mandatperiod.
3. Kommunfullmäktige beslutar att rådens framtida funktion ska utredas av förvaltningen
och redovisas på kommunfullmäktiges sammanträde i september 2015.
4. Kommunfullmäktige beslutar att de synpunkter som inkommit i samband med detta
remissförfarande skall beaktas i samband med utredningen av rådens framtida roll.
5. Kommunfullmäktige beslutar att styrelsens och nämndernas reglementen skall ses över
till följd av den förändrade organisationen av råden.
6. Kommunfullmäktige beslutar att ge demokratiberedningen i uppdrag att under
nästkommande mandatperiod, genomföra en ny utredning av den politiska
organisationen där större förändringar av den politiska organisationen ska beaktas.
7. Kommunfullmäktige beslutar att direktiv och inriktning för den nya utredningen av
den politiska organisationen ska vara färdig i november 2015.
Kommunfullmäktige beslutade i samband med behandling av detta ärende att
ajournera sig kl. 18.40–18.45.

Justerandes sign.
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Reservation

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att alla kommunens råd ska ligga samlade
under kommunstyrelsen.
___
Beslutsexpediering
Demokratiberedningen
Kommunsens nämnder och styrelse
Kommunens råd
Kommunchef
Administrativ chef sektor kommunstyrelsen
Utvecklings- och förvaltningssekreterare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

20(31)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-09-01

KS0242/13
KF § 94

Förslag till nya arvodesbestämmelser för
mandatperioden 2014-2018
Demokratiberedningen har under våren 2014 arbetat med att ta fram ett förslag till nya
arvodesbestämmelser för förtroendevalda inför nästkommande mandatperiod. För att få en
klar uppfattning om vad det innebär att vara ordförande respektive vice ordförande i nämnd,
styrelse eller fullmäktige så har i de flesta fall vederbörande intervjuats. I några fall har
personerna i fråga istället för intervju, givits möjlighet till att inkomma med synpunkter.
En arbetsgrupp bestående av representanter från demokratiberedningen samt tjänstemän från
sektor kommunstyrelsen har sedan sammanställt ett utkast till nya arvodesbestämmelser.
Utkastet har under perioden den 24 juni-4 augusti 2014 varit ute på remiss bland kommunens
partigrupper. Yttranden har inkommit från socialdemokraterna och kristdemokraterna.
Under demokratiberedningens sammanträde 2014-08-18 § 47 diskuterade
demokratiberedningen det förslag som framkommit till nya arvodesbestämmelser där inkomna
remissyttranden har beaktats. Demokratiberedningen beslutade att översända förslaget till
kommunstyrelsen för yttrande.
Beslutsunderlag










Protokollsutdrag demokratiberedningen 2014-05-26 § 37
Missiv om remiss angående förslag till nya arvodesbestämmelser för förtroendevalda
2014-06-16
Förslag till arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ale kommun
Remissyttrande från demokratiberedningens ordförande och vice ordförande
2014-07-07
Remissvar från Kristdemokraterna 2014-08-04
Remissvar från Socialdemokraterna 2014-08-05
Protokollsutdrag demokratiberedningen 2014-08-18 § 47
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2014-08-19 § 120

Demokratiberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.
2.
3.
4.

Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till nya
arvodesbestämmelser för förtroendevalda.
Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att de nya
arvodesbestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2015 samt att de tidigare
arvodesbestämmelserna upphör att gälla samma dag.
Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att bestämmelserna träder i
kraft för kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare den 15 oktober 2014.
Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att för övriga nämnder vars
mandatperiod påbörjas under hösten 2014, träder bestämmelserna i kraft i samband
med påbörjan av nämndens mandatperiod.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

21(31)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-09-01

5.

Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att i
arvodesbestämmelserna ska samtliga revisorer erhålla sammanträdesarvode enligt bilaga
3 i arvodesbestämmelserna.

Yrkande

Åke Niklasson (C) yrkar att kommunstyrelsen lämnar följande yttrande:
Kommunstyrelsen ställer sig bakom demokratiberedningens förslag till nya
arvodesbestämmelser med undantag av att kommunstyrelsen anser att attestering av ersättning
för förtroendevalda och närvarolistor vid sammanträden och förrättningar ska göras av
ordförande/vice ordförande. Vidare bör kurser och konferenser ingå i fasta arvoden som
överstiger 40 % av heltid samt för övriga ge rätt till förlorad arbetsförtjänst men inte
sammanträdesarvode.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Åke Niklassons yrkande och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
Beslut

1.

Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande:
Kommunstyrelsen ställer sig bakom demokratiberedningens förslag till nya
arvodesbestämmelser med undantag av att kommunstyrelsen anser att attestering av
ersättning för förtroendevalda och närvarolistor vid sammanträden och förrättningar ska
göras av ordförande/vice ordförande. Vidare bör kurser och konferenser ingå i fasta
arvoden som överstiger 40 % av heltid samt för övriga ge rätt till förlorad arbetsförtjänst
men inte sammanträdesarvode.

Deltagande i beslut

Ingela Nordhall (AD) anmäler innan kommunstyrelsens beslut att hon inte deltar i beslutet.
Yrkande

Under kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Mikael Berglund (M) på följande tillägg:


Kommunfullmäktige uppdrar åt sektor kommunstyrelsen att vid justering av reglementen säkerställa
att ordförande attesterar samtliga ledamöters ersättningar och arvoden samt att vice ordförande
attesterar ordförandes ersättningar och arvoden.



Kommunfullmäktige uppdrar åt demokratiberedningen att till december månads möte tydliggöra och
komplettera arvodesbestämmelserna med regler för kurser och konferenser.

Paula Örn (S) yrkar på ändring av punkt 5.1 Tak för arvode och ersättningar i enlighet med
följande förslag:

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

22(31)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-09-01



En förtroendevald har inte rätt till arvoden och ersättningar till ett sammanlagt månadsbelopp
överstigande vid varje tid gällande månadsarvode för kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Ordning för beslutsfattande

Klas Nordh (FP) redovisar förslag till beslutsordning.
1. Demokratiberedningens beslutsförslag punkt 1-5
2. Mikael Berglunds (M) tilläggsyrkanden.
3. Paula Örn (S) ändringsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på demokratiberedningens beslutsförslag och finner
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Ordförande ställer proposition på Mikael Berglunds (M) tilläggsyrkande angående attestering
och finner kommunfullmäktige besluta detsamma.
Ordförande ställer proposition på Mikael Berglunds (M) tilläggsyrkande angående
komplettering av regelverk för kurs och konferenser. Ordförande finner kommunfullmäktige
besluta i enlighet med yrkandet.
Ordförande ställer proposition på Paula Örns (S) ändringsyrkande angående tak för arvoden
och ersättningar. Ordförande finner kommunfullmäktige besluta i enlighet med yrkandet.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till nya arvodesbestämmelser för
förtroendevalda.
2. Kommunfullmäktige beslutar att de nya arvodesbestämmelserna träder i kraft den 1
januari 2015 samt att de tidigare arvodesbestämmelserna upphör att gälla samma dag.
3. Kommunfullmäktige beslutar att bestämmelserna träder i kraft för
kommunfullmäktiges ledamöter den 15 oktober 2014.
4. Kommunfullmäktige beslutar att för övriga nämnder vars mandatperiod påbörjas
under hösten 2014, träder bestämmelserna i kraft i samband med påbörjan av
nämndens mandatperiod.
5. Kommunfullmäktige beslutar att i arvodesbestämmelserna ska samtliga revisorer
erhålla sammanträdesarvode enligt bilaga 3 i arvodesbestämmelserna.
6. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt sektor kommunstyrelsen att vid justering
av reglementen säkerställa att ordförande attesterar samtliga ledamöters ersättningar
och arvoden samt att vice ordförande attesterar ordförandes ersättningar och arvoden.
7. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt demokratiberedningen att till december
månads möte tydliggöra och komplettera arvodesbestämmelserna med regelverk för
kurser och konferenser.
8. Kommunfullmäktige beslutar om ändring av punkt 5.1 Tak för arvode och ersättningar till
följande ordalydelse:
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

23(31)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-09-01

En förtroendevald har inte rätt till arvoden och ersättningar till ett sammanlagt månadsbelopp
överstigande vid varje tid gällande månadsarvode för kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.
I samband med behandling av detta ärende beslutade kommunfullmäktige vid två
tillfällen, kl. 18.50–19.00 samt kl. 19.05–19.08 att ajournera sig.

Protokollsanteckning

Jan A Pressfeldt (AD), Ingela Nordhall (AD), Ulf-Göran Solving (AD), Heléne Ahlberg (AD),
Börje Ohlsson (AD) och Sven Rydén (AD):
Aledemokraternas förslag till organisation innebär en kraftig bantning av den politiska organisationen och där
med kostnaderna för arvoden m.m. Det nya förslaget till arvoden innebär en ökning av politikerarvodena. Vi
stödjer förslaget till nya arvoden för ordföranden och 1:e vice ordföranden och beklagar att vi tvingas gå med på
en ökning totalt eftersom organisationen inte samtidigt minskas som vi föreslagit.
___
Beslutsexpediering
Samtliga politiker
Administrativ chef sektor kommunstyrelsen
Nämndstödsgruppen
Personalenheten

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

24(31)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-09-01

KS0151/14
KF § 95

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd
och pension för förtroendevalda i Ale kommun
(OPF)
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse antog under hösten 2013 förslag till
bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda. Ett generellt syfte med
de nya bestämmelserna är byta fokus från pension till omställning för förtroendevalda. Detta
innebär i praktiken att pensionsbestämmelserna tar höjd för att förbättra de förtroendevaldas
möjlighet att efter avslutade politiska uppdrag kunna gå vidare i sin karriär. De nya
pensionsbestämmelserna är utformade i två delar; en del som avser omställningsstöd och en
del som avser pensionsbestämmelser.
I den lokala utformningen av bestämmelser avseende omställningsstöd och pensioner, föreslås
kommunfullmäktige utöver ovanstående, även fatta beslut om att utse en pensionsmyndighet.
I Ale kommun utgör sedan tidigare kommunstyrelsen pensionsmyndighet och arbetsgruppen
anser att kommunstyrelsen bör fortsätta att inneha detta uppdrag. Det innebär att
kommunstyrelsen även fortsättningsvis har ansvaret för att tolka och tillämpa bestämmelser
om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Ale kommun. Vidare föreslås
förtroendevalda som idag omfattas av PBF och som den 1 januari 2015 innehar uppdrag med
en sysselsättningsgrad på minst 40 procent, att ges möjlighet att övergå till de nya
pensionsbestämmelserna för förtroendevalda.
Under demokratiberedningens sammanträde 2014-08-18 § 49 diskuterade
demokratiberedningen förslaget till bestämmelser om omställningsstöd och pensioner för
förtroendevalda i Ale kommun (OPF). Demokratiberedningen beslutade i sitt yttrande till
kommunstyrelsen att ställa sig bakom förslag till nya bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda i Ale kommun (OPF).
Beslutsunderlag






Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-08-05.
Bilaga 1, Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Ale kommun
Protokollsutdrag demokratiberedningen 2014-08-18 § 49
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens möte 2014-08-19 § 121

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1.

Kommunfullmäktige beslutar att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension
för förtroendevalda i Ale kommun (OPF) i enlighet med bilaga till förvaltningens
tjänsteutlåtande, daterad 2014-07-28.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

25(31)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-09-01

Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension
för förtroendevalda i Ale kommun (OPF) i enlighet med bilaga till förvaltningens
tjänsteutlåtande, daterad 2014-07-28.
___
Beslutsexpediering
Personalchef
Pensionshandläggare
Administrativ chef sektor kommunstyrelsen
Kommunjurist
Utvecklings- och förvaltningssekr.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

26(31)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-09-01

KS0102/14
KF § 96

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



Interpellation inkommen 2014-05-13

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition om ärendet kan bordläggas och finner kommunfullmäktige
besluta detsamma.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen.
___
Beslutsexpediering
Isabell Korn
Utbildnings- och förvaltningssekr.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

27(31)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-09-01

KF § 97

Delgivningar


Utbildningsnämndens beslut 2014-06-18 § 121 angående omställningsbidrag till grundskolan.



Protokoll 2014-06-13 från länsstyrelsens inspektion av överförmyndarens kansli i Ale kommun i
enlighet med 19 kap 17 § föräldrabalken och 20 § förmynderskapsförordningen.



Överförmyndarnämndens beslut 2014-07-10 § 23 angående Ekonomi - Uppföljningsrapport 3.



Meddelande från Ewa Johansson om att hon avser lämna Nya Moderaterna i Ale.

Beslut
1.

Kommunfullmäktige noterar informationen.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

28(31)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-09-01

KS0158/14
KF § 98

Motion om matlagning i hemmet inom
hemtjänstens verksamhet
Paula Örn (S) har inkommit med en motion om att förvaltningen ska ta fram ett förslag till
hur matlagning i hemmet inom hemtjänsten ska kunna införas i Ale kommun.
Beslutsunderlag



Motion inkommen 2014-08-26

Beslutsgång

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

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

29(31)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-09-01

KS0161/14
KF § 99

Motion från Aledemokraterna om att införa
möjligheten att driva kommunala friskolor
Jan A Pressfeldt (AD) har inkommit med en motion om att införa möjligheten till att bedriva
kommunala friskolor i Ale kommun.
Beslutsunderlag



Motion inkommen 2014-09-01

Beslutsgång

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

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

30(31)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-09-01

KS0163/14
KF § 100

Motion från Aledemokraterna om att sälja
bostadsbolaget AB Alebyggen
Jan A Pressfeldt (AD) har inkommit med en motion om att sälja det kommunala
bostadsbolaget AB Alebyggen.
Beslutsunderlag



Motion inkommen 2014-09-01

Beslutsgång

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

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

31(31)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-09-01

KS0162/14
KF § 101

Motion från Aledemokraterna om att anställa
kommunala väktare
Jan A Pressfeldt (AD) har inkommit med en motion om att Ale kommun ska anställa
kommunala väktare samt verka för att ordningspolisen åter ska kommunaliseras.
Beslutsunderlag



Motion inkommen 2014-09-01

Beslutsgång

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

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

