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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-25

Plats och tid

A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:00 – 19:15

Närvarande ledamöter

Klas Nordh (FP), ordförande
§§ 192-196, 198-203
Mikael Berglund (M)
Inge Nilsson (M)
Jan Skog (M) ) §§ 192-196, 198203
Dan Björk (M)
Boel Holgersson (C)
Sune Rydén (KD) ) §§ 192-196,
198-203
Jarl Karlsson (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)
Irma Solving (AD)
Ulf-Göran Solving (AD) ) §§
192-196, 198-203

Isabell Korn (M)
Ewa Johansson (M)
Fredrik Johansson (M)
Åke Johansson (M) ) §§ 192-196, 198203
Chatarina Engström (KD)
Paula Örn (S)
Inga-Lill Andersson (S) §§ 192196, 198-203, 197 tjänstgörande
ordförande
Monica Samuelsson (S)
Natalya Raad (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)
Rune Karlsson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Ida Löfgren (M)
Erik Karlsson (M)
Jonatan Sundeen (KD) § 197
Tyrone Hansson (S)
Rikard Paulin (S)
Ann-Jeanette Ferm (V)
Maria Ohlsson (AD)

Lennarth Nilsson (M)
Elena Fridfelt (C)
Stina-Kajsa Melin (S) §§ 192-196, 198203
Dennis Thomsen (S) § 197
Mohammed Bitar (S)
Börje Ohlsson (AD) §§ 192-196, 198203

Ersättare och övriga
deltagare

Åke Niklasson (C) §§ 202-203
Jonatan Sundeen (KD) §§ 192196, 198-203
Dennis Thomsen (S) §§ 192196, 198-203

Tony Karlsson (KD)
- (MP)
Eva-Karin Andersson (MP)
Robert Jansson (SD)
Eje Engstrand (S)

Utses att justera

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

Justeringens plats och tid Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7, Nödinge 2013-11-29 kl. 09:00
Paragrafer

192-203

Underskrifter
Cecilia Stedt, Sekreterare

Klas Nordh, Ordförande

Ingela Nordhall, Justerare

Inga-Lill Andersson, Justerare

PROTOKOLL

2(25)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-25

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2013-11-25

Datum för anslags uppsättande

2013-11-29

Datum för anslags nedtagande

2013-12-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7
Nödinge

Underskrift
Cecilia Stedt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-25
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Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-25

KS0031/13
KF § 192

Allmänhetens frågestund 2013
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 de ärendepunkter som fullmäktige ska diskutera under
sina respektive sammanträden.
Vid dagens möte framfördes ej några frågor.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-25

KS0032/13
KF § 193

Information från revisionen 2013
Kommunrevisionen hade vid dagens möte inget att rapportera under denna punkt.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-25

KS0003/13
KF § 194

Val av ny ersättare i omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden efter Mattias Klysing
(FP)
Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-11 § 167 att entlediga Matthias Klysing (FP) från
uppdraget som ersättare i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden samt att bordlägga
fyllnadsvalet.
Valberedningen föreslår vid dagens möte att Stefan Ekwing (FP) väljs till ny ersättare i
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse Stefan Ekwing (FP) till ny ersättare i omsorgsoch arbetsmarknadsnämnden.
___
Beslutsexpediering
Stefan Ekwing
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Personal

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-25

KS0171/13
KF § 195

VA-Taxa 2014
Sektor samhällsbyggnad föreslår följande förändringar i VA-taxa 2014:
1. Kostnaden i anläggningstaxan avseende Andel i VA-kollektivet per ansluten byggnad § 5.1 a
höjs med 2 700 kr till 29 000 kr. (36 250 kr inkl. moms)
2. Kostnaden i anläggningstaxan avseende Avgift uppsättning av servisledningar till
förbindelsepunkt § 5. B höjs med 5 000 kr till 65 000 kr. (81 250 kr inkl. moms)
3. Kostnaden i anläggningstaxan avseende Avgift för lägenheterna nr 1 t o m nr. 3 § 5.1 c höjs
med 1 451,50 kr till 22 000 kr och from lägenhet nr.4 höjs med 165 kr till 7 200 kr. (27
500 kr resp. 9 000 kr inkl. moms)
4. Kostnaden för Dagvatten kr/m2 § 5.1 d höjs med 8 kr/m2 till 30 kr/m2 (37,50 kr inkl.
moms)
5. Den fasta delen av brukningstaxan höjs med 12 % från 2 625 kr till 2 940 kr (3 675 inkl.
moms) och den rörliga delen med 3 % från 21,47 kr till 22,11 kr (27,64 inkl. moms).
6. Den nya taxan skall gälla från 2014-01-01.
Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-10-01, § 147.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2013-08-29, § 106.
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad 2013-08-14 (inkl. bilaga taxa).

Ärendet bordlades på kommunstyrelsen 2013-11-12, § 182.
Yrkande

Mikael Berglund (M) lämnar följande beslutsförslag:
1. Kostnaden i anläggningstaxan avseende Andel i VA-kollektivet per ansluten byggnad § 5.1 a
höjs med 2 700 kr till 29 000 kr. (36 250 kr inkl. moms)
2. Kostnaden i anläggningstaxan avseende Avgift uppsättning av servisledningar till
förbindelsepunkt § 5. B höjs med 5 000 kr till 65 000 kr. (81 250 kr inkl. moms)
3. Kostnaden i anläggningstaxan avseende Avgift för lägenheterna nr 1 t o m nr. 3 § 5.1 c höjs
med 1 451,50 kr till 22 000 kr och from lägenhet nr.4 höjs med 165 kr till 7 200 kr. (27
500 kr resp. 9 000 kr inkl. moms)
4. Kostnaden för Dagvatten kr/m2 § 5.1 d höjs med 8 kr/m2 till 30 kr/m2 (37,50 kr inkl.
moms)
5. Den fasta delen av brukningstaxan höjs med 12 % från 2 625 kr till 2 940 kr (3 675 inkl.
moms) och den rörliga delen med 3 % från 21,47 kr till 22,11 kr (27,64 inkl. moms).
6. Den nya taxan skall gälla från 2014-01-01.
Peter Rosengren (MP) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt sektor kommunstyrelsen att
senast till kommunstyrelsens möte i april 2014 föreslå en komplettering i VA-taxa 2014 som
stimulerar till minskat dagvattenflöde.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-25

Paula Örn (S) och Ingmarie Torstensson (V) tillstyrker Peter Rosengrens yrkande.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på sitt eget beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition Peter Rosengrens tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen avslår detsamma.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kostnaden i anläggningstaxan avseende Andel i VA-kollektivet per ansluten byggnad § 5.1 a
höjs med 2 700 kr till 29 000 kr. (36 250 kr inkl. moms)
Kostnaden i anläggningstaxan avseende Avgift uppsättning av servisledningar till
förbindelsepunkt § 5. B höjs med 5 000 kr till 65 000 kr. (81 250 kr inkl. moms)
Kostnaden i anläggningstaxan avseende Avgift för lägenheterna nr 1 t o m nr. 3 § 5.1 c höjs
med 1 451,50 kr till 22 000 kr och from lägenhet nr.4 höjs med 165 kr till 7 200 kr. (27 500
kr resp. 9 000 kr inkl. moms)
Kostnaden för Dagvatten kr/m2 § 5.1 d höjs med 8 kr/m2 till 30 kr/m2 (37,50 kr inkl.
moms)
Den fasta delen av brukningstaxan höjs med 12 % från 2 625 kr till 2 940 kr (3 675 inkl.
moms) och den rörliga delen med 3 % från 21,47 kr till 22,11 kr (27,64 inkl. moms).
Den nya taxan skall gälla från 2014-01-01.

Reservation

Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Ann-Christine Paulin (S), Björn Norberg (S), Ingmarie
Torstensson (V) och Peter Rosengren (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till
förmån för Peter Rosengrens yrkande.
Protokollsanteckning

Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Ann-Christine Paulin (S), Björn Norberg (S), Ingmarie
Torstensson (V) och Peter Rosengren (MP) lämnar följande protokollsanteckning:
Taxan för VA måste höjas inför 2014 för att hantera tidigare års ackumulerade
underskott samt tillkommande kostnadsökningar. Av dessa skäl ställer sig S, V
och Mp bakom en höjningen av taxan.
Mot bakgrund av att kommunfullmäktige begärt ett strategiskt underlag som ska
ligga till grund för de kommande årens kostnadsutveckling inom VA-området
kan vi inte ställa oss bakom argumentationen som drivs i det tjänsteutlåtande som
ligger till grund för ärendet. Det måste vara mycket tydligt att ett antagande av
nivåerna i VA-taxan inte innebär att vi ställer oss bakom de strategiska
resonemang som förs i bakomliggande text.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-25

Under kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Mikael Berglund (M) bifall till
kommunstyrelsens beslutsförslag.
Beslutsgång

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

Beslut
1. Kostnaden i anläggningstaxan avseende Andel i VA –kollektivet per ansluten byggnad § 5.1
a höjs med 2 700 kr till 29 000 kr (36 250 kr inkl. moms).
2. Kostnaden i anläggningstaxan avseende Avgift uppsättning av servisledningar till
förbindelsepunkt § 5. B höjs med 5 000 kr till 65 000 kr (81 250 kr inkl. moms).
3. Kostnaden i anläggningstaxan avseende Avgift för lägenheterna nr 1 t o m nr. 3 § 5.1 c höjs
med 1 451,50 kr till 22 000 kr fr o m lägenhet nr. 4 höjs med 165 kr till 7 200 kr (27 500
kr resp. 9 000 kr inkl. moms).
4. Kostnaden för Dagvatten kr/m2 § 5.1 d höjs med 8 kr/m2 till 30 kr/m2 (37,50 kr inkl.
moms) och den rörliga delen med 3 % från 21,47 kr till 22,11 kr (27,64 inkl. moms).
5. Den nya taxan ska gälla från 2014-01-01.

Deltagande i beslut

Jarl Karlsson (S), Stina-Kajsa Melin (S), Tyrone Hansson (S), Paula Örn (S), Rikard Paulin (S),
Mohammed Bitar (S), Dennis Ljunggren (S), Inga-Lill Andersson (S), Willy Kölborg (S),
Monica Samuelsson (S), Hasse Andersson (S), Natalya Raad (S), Toni Andersson (S) Elaine
Björkman (S), Chatarina Eliasson (S), Elisabeth Bredesen (S), Peter Ohlsson (S), Johnny
Sundling (V), Ann-Jeanette Ferm (V), Tommy Gustafsson (S), Peter Rosengren (MP) och
Minna Jernström (MP) meddelar innan kommunfullmäktige fattar beslut i ärendet att de ej
deltar i beslutet.
Protokollsanteckning

Jarl Karlsson (S), Stina-Kajsa Melin (S), Tyrone Hansson (S), Paula Örn (S), Rikard Paulin (S),
Mohammed Bitar (S), Dennis Ljunggren (S), Inga-Lill Andersson (S), Willy Kölborg (S),
Monica Samuelsson (S), Hasse Andersson (S), Natalya Raad (S), Toni Andersson (S) Elaine
Björkman (S), Chatarina Eliasson (S), Elisabeth Bredesen (S), Peter Ohlsson (S), Johnny
Sundling (V), Ann-Jeanette Ferm (V), Tommy Gustafsson (S), Peter Rosengren (MP) och
Minna Jernström (MP) lämnar följande protokollsanteckning:
Mot bakgrund av att kommunfullmäktige begärt ett strategiskt underlag som ska
ligga till grund för de kommande årens kostnadsutveckling inom VA-området
kan vi inte ställa oss bakom argumentationen som drivs i det tjänsteutlåtande som
ligger till grund för ärendet. Det måste vara mycket tydligt att ett antagande av
nivåerna i VA-taxan inte innebär att vi ställer oss bakom de strategiska
resonemang som förs i bakomliggande text.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-25

___
Beslutsexpediering
VA – chef
Verksamhetschef teknik

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

11(25)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-25

KS0076/13
KF § 196

Antagande av handlingsplan ”Det goda livet för
sjuka äldre i Västra Götaland"
Hösten 2011 gav VG-regionens hälso- och sjukvårdsutskott i uppdrag åt hälso- och
sjukvårdsdirektören att ta fram en handlingsplan avseende hälso- och sjukvård för
åldersgruppen 65 år och äldre med särskilt fokus på de mest sjuka äldre. Under 2012 tog VGregionen fram en handlingsplan avseende hälso- och sjukvård för åldersgruppen 65 år och
äldre. Handlingsplanen heter ”Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland” och har
särskilt fokus på de mest sjuka äldre. Planen skulle, enligt direktiven, tas fram i bred
samverkan med regionens olika aktörer samt med den kommunala vård- och
omsorgsverksamheten. Vidare skulle arbetet synkroniseras med övriga utredningar med bäring
på äldre samt den kommande överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges kommuner
och landsting.
VästKoms styrelse beslutade den 18 december 2012 att rekommendera de 49 kommunerna i
länet att ansluta sig till förslagen i handlingsplanen. Detta som en grund för samarbetet mellan
huvudmännen för att åstadkomma förbättringar för gruppen ”Mest sjuka äldre” samt att
därigenom ge kommunerna i länet möjlighet att söka de statliga stimulansmedel som kan
erhållas under 2013 i enlighet med det nationella avtalet mellan regering och SKL.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår i beslut 2013-05-23 § 51 att
kommunfullmäktige ansluter sig till förslagen i handlingsplanen ”Det goda livet för sjuka äldre
i Västra Götaland” med fokus på de mest sjuka äldre.
Beslutsunderlag







Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-10-29, § 154.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens protokoll 2013-05-23, § 51.
Tjänsteutlåtande från sektor Arbete, trygghet och omsorg 2013-05-07.
Missiv handlingsplan ”Mest sjuka äldre”, 2013-01-25.
Handlingsplan ”Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland”, 2013-01-25.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige antar handlingsplanen ”Det goda livet för sjuka äldre i Västra
Götaland”.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-25

Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige antar handlingsplanen ”Det goda livet för sjuka äldre i Västra
Götaland”.
___
Beslutsexpediering
Chef sektor arbete, trygghet och omsorg

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-25

KS0196/13
KF § 197

Generell borgen för AB Alebyggen 2014
Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-26, § 165 att teckna kommunal borgen för AB
Alebyggen under en tid av högst 10 år till ett totalt högsta lånebelopp om 773 000 000 kronor,
jämte där på löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska räknas på
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp avseende lån för bostadsändamål och
lokaler för allmänna ändamål. I av kommunfullmäktige godkända finanspolicy, senast 201211-26 § 173, stadgas att borgensbeslut skall prövas årligen.
Kommunens borgensåtagande för AB Alebyggen uppgick vid årsskiftet 2012/2013 till 636
600 000 kr.
AB Alebyggen har inkommit med en ansökan om en generell borgen på 785 000 000 kr år
2014. Bolagets ansökan inför 2014 omfattar produktionsstart i Alafors där Alebyggen
färdigställer mark och VA för ca 46 lägenheter i nyproduktion, varav i egen regi 15 lägenheter
med en beräknad produktionskostnad 35 Mkr varav finansieras externt 85 % ca 30 Mkr och
försäljning av 5 villatomter samt extern entreprenör bygger 26 lägenheter i bostadsrätt.
Beräknad igångsättning av markexploatering höst/vinter 2013.
I ansökan ingår också ett förtätningsprojekt i Älvängen (Änggatan) som försenatas enligt
detaljplan som ännu ej färdigställts. Detta projekt kan komma att uppstartas under 2014 och
kan komma att omfatta nyproduktion av 46 lägenheter. Beräknad produktionskostnad uppgår
till 113 Mkr, varav extern finansiering 85 % ca 96 Mkr. Den del som beräknas komma igång
under 2014 kan uppskattas till ca 20 Mkr.
I ansökan ingår också ett köp/förvärv av 36 lägenheter i Älvängen Kronogården som är
genomfört med beräknad inflyttning juni 2014 där återstående finansiering uppgår till ca 35
Mkr vilket beräknas upplånas externt.
Bolaget önskar en likviditetsmarginal mellan borgensåtagande och aktuell upplåning som kan
komma att utnyttjas i samband med låneomläggningar mellan kreditinstitut.
Borgensbehovet för 2014 redovisas enligt följande:

Kronor

AB Alebyggens beräknade låneskuld 2013-12-31
Nyupplåning Alafors
Nyupplåning Älvängen
Nyupplåning Kronogården, Älvängen
Erforderlig likviditetsmarginal
Borgensbehov 2014

627 000 000
30 000 000
20 000 000
35 000 000
20 000 000
732 000 000

Antagen borgensram ska även omfatta befintliga låns ursprungliga skuld enligt krav från
Kommuninvest. Detta ger åtagande motsvarar 53 000 000 kronor. Alebyggen hemställer
därför om en kommunal borgensram för 2014 med 785 000 000 kronor.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-25

Kommunen har ett stort borgensåtagande för bolaget. Om de planerade åtgärderna är
angelägna för kommunens utveckling bedömer sektor kommunstyrelsen att borgensansökan
kan bifallas. Borgensavgiften enligt kommunfullmäktiges beslut ska erläggas per tertial till
kommunen. Om AB Alebyggen under 2013/2014 gör strategiska fastighetsförsäljningar bör
Kommunfullmäktige ompröva borgensbeslutet.
Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-10-29, § 156.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-10-14.
Borgensansökan AB Alebyggen 2013-09-30.

Deltagande i beslut

Ingela Nordhall (AD) meddelar att hon inte deltar i beslutet.
Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.
2.

3.

Kommunfullmäktige upphäver beslut 2012-11-26 § 165, och tecknar kommunal borgen
för AB Alebyggen under en tid om högst 10 år.
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Alebyggens
låneförpliktelser avseende lån för bostadsändamål och lokaler för allmänna ändamål upp
till ett totalt högsta lånebelopp om 785 000 000 kronor, jämte där på löpande ränta och
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska räknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall för
denne, av vice ordförande och kontrasignering av ekonomichefen, eller vid förfall för
denne, dennes ställföreträdare, att för kommunens räkning fortlöpande underteckna
erforderliga lånehandlingar inom angiven ram.

Jäv

Innan kommunfullmäktige påbörjar behandlingen av ärendet anmäler Klas Nordh(FP), Jan
Skog (M), Åke Johansson (M), Sune Rydén (KD), Ulf-Göran Solving (AD), Börje Ohlsson
(AD) och Stina-Kajsa Melin (S) jäv och deltar således ej i behandlingen av ärendet.
Ordförandeskapet överlämnas till 1:e vice ordförande Inga-Lill Andersson (S).
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och finner
kommunfullmäktige besluta i enlighet med detsamma.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

15(25)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-25

Beslut
1. Kommunfullmäktige upphäver beslut 2012-11-26 § 165, och tecknar kommunal
borgen för AB Alebyggen under en tid om högst 10 år.
2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för AB
Alebyggens låneförpliktelser avseende lån för bostadsändamål och lokaler för allmänna
ändamål upp till ett totalt högsta lånebelopp om 785 00 000 kronor, jämte där på
löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska räknas på
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall för
denne, av vice ordförande och kontrasignering av ekonomichefen, eller vid förfall för
denne, dennes ställföreträdare, att för kommunens räkning fortlöpande underteckna
erforderliga lånehandlingar inom angiven ram.
Reservation

Ingela Nordhall (AD), Irma Solving (AD), Maria Ohlsson (AD) och Sven Rydén (AD)
reserverar sig mot beslutet.
Ordförandeskapet lämnas tillbaka till Klas Nordh (FP).
___
Beslutsexpediering
AB Alebyggen
Ekonomichef
Redovisningschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

16(25)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-25

KS0023/13
KF § 198

Rapport från höstens ortsutvecklingsmöten
Ortsutvecklingsmöten är ett av Ale kommuns olika sätt att föra dialog med sina
kommunmedborgare. På ortsutvecklingsmötena behandlas frågor som är viktiga för orterna
och information förmedlas till och från boenden i aktuella ämnen. Mötena innebär en
möjlighet för kommunens medborgare att framföra lokala idéer och utvecklingsförslag direkt
till kommunala beslutsfattare.
Under oktober månad 2013 genomfördes ortsutvecklingsmöten i tio orter i Ale kommun;
Alafors, Alvhem, Bohus, Hålanda, Nol, Nödinge, Skepplanda, Starrkärr/Kilanda, Surte och
Älvängen. Antalet personer som besöker ortsutvecklingsmötena utvecklas och trots en liten
tillbakagång i trenden i år så ligger antalet besökare sedan tre år tillbaka varaktigt på över 1000
personer varje år. Höstens möte besöktes av ca 585 personer och totalt har ca 1185 personer
besökt ett ortsutvecklingsmöte under 2013.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-11-12.
Bilaga till tjänsteskrivelse.
Minnesanteckningar från höstens samtliga ortsutvecklingsmöten.
Under kommunfullmäktiges sammanträde ges en kort presentation av vad som hände på
höstens alla ortsutvecklingsmöten.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på om kommunfullmäktige kan besluta att lägga höstens
möten till handlingarna och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att lägga höstens ortsutvecklingsmöten till handlingarna.
___
Beslutsexpediering
Sektor kommunstyrelsen
Sektor samhällsbyggnad
Sektor utbildning, kultur och fritid
Sektor arbete, trygghet och omsorg

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

17(25)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-25

KS0148/12
KF § 199

Svar på medborgarförslag angående den trådlösa
tekniken
I inkommen skrivelse föreslås Ale kommun dels begränsa tillstånden för nya master och dels
upprätta områden i kommunen med lågstrålande zoner. Verksamhet miljö bedömer att lagstöd
för dessa förslag saknas i miljöbalken. Samråd har skett med Verksamhet Plan och bygg, som
ställer sig tveksamma till om plan- och bygglagen stödjer införandet av sådana zoner.
Rådgivande myndigheter anger att det inte finns något samlat vetenskapligt underlag som
tyder på att de radiofrekventa fält som sänds ut från mobilbasstationer och liknande sändare
skulle kunna vara skadliga för människor så länge SSI:s allmänna råd följs.
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig inte bakom medborgarförslaget.
Beslutsunderlag






Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-10-29, § 157.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-09-29.
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2013-08-29 § 109.
Medborgarförslag 2012-08-13.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
___
Beslutsexpediering
Författare av medborgarförslag

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

18(25)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-25

KS0058/13
KF § 200

Svar på motion från vänsterpartiet om vita jobb -en
modell för justa villkor vid offentlig upphandling
Johnny Sundling (V), Ingmarie Thorstensson (V) och Tommy Gustavsson (V) har i en motion
yrkat att kommunfullmäktige ska uppdra till upphandlingsenheten att utveckla riktlinjerna för
kommunens upphandling enligt ”Vita Jobb-modellen”.
Modellen är en metod för att bekämpa svartarbete och ekonomisk brottslighet vid
upphandlingar och är en av flera likaratade metoder för att säkerställa att leverantörer verkar i
enlighet med lagstiftningen. Ale kommun arbetar redan i dag aktivt med olika verktyg för att
säkerställa de syften som metoden ”Vita-jobb” handlar om, bland annat genom samarbete
med Skatteverket och genom registerkontroll mot systemstöden Creditsafe och Inyett. Ale
kommun ställer också krav på obligatorisk ID- och närvaroredovisning i form av ID06 i
kommunens upphandlingar av entreprenader samt avtalskrav på hur underleverantörer får
användas. Vidare ställer kommunen i vissa upphandlingar krav på att anbudsgivaren måste
motivera varför anbudet ligger under det av kommunen fastslagna lägsta accepterade priset.
Ale kommun arbetar således redan aktivt med att försöka säkerställa att kommunens
avtalspartners är seriösa leverantörer, varför ytterligare en parallell metod endast skulle
medföra merarbete.
Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-10-29, § 158.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-10-14.
Motionen.

Yrkande

Paula Örn (S) yrkar bifall till motionen.
Ingmarie Torstensson (V) och Peter Rosengren (MP) tillstyrker Paula Örns yrkande.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels arbetsutskottets beslutsförslag och dels på Paula Örns
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets
beslutsförslag.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

19(25)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-25

Reservation

Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Ann-Christine Paulin (S), Björn Norberg (S), Ingmarie
Torstensson (V) och Peter Rosengren (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till
förmån för Paula Örns yrkande.
Under kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Johnny Sundling (V), Paula Örn (S), Peter
Rosengren (MP), Jarl Karlsson (S), Rune Karlsson (SD) och Dennis Ljunggren (S) bifall till
motionen.
Mikael Berglund (M) yrkar avslag på motionen.

Yrkande

Kommunstyrelsens beslutsförslag
Johnny Sundlings (V) yrkande
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och Johnny Sundlings (V)
yrkande. Ordförande finner kommunfullmäktige besluta i enlighet med kommunstyrelsens
beslutsförslag.
Omröstningsresultat

Votering begärs. Följande voteringsordning godkänns:
Ja –röst för bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Nej –röst för bifall till Johnny Sundlings (V) yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar med 22 ja – röster mot 25 nej – röster att bifalla Johnny
Sundlings (V) yrkande.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utveckla
riktlinjerna för kommunens upphandling enligt ”Vita Jobb” – modellen.
___
Beslutsexpediering
Motionärerna
Kommunstyrelsen
Upphandlingschefen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

20(25)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-25

Omröstningslista § 200
Ja
Ida Löfgren (M)

X

Mikael Berglund (M)

X

Isabell Korn (M)

X

Inge Nilsson (M)

X

Erik Karlsson (M)

X

Jan Skog (M)

X

Ewa Johansson (M)

X

Lennarth Nilsson (M)

X

Fredrik Johansson(M)

X

Dan Björk (M)

X

Åke Johansson

X

Boel Holgersson (C)

X

Elena Fridfelt

X

Sune Rydén (KD)

X

Chatarina Engström (KD)

X

Nej

Jarl Karlsson (S)

X

Stina-Kajsa Melin (S)

X

Tyrone Hansson (S)

X

Paula Örn (S)

X

Rikard Paulin (S)

X

Mohammed Bitar (S)

X

Dennis Ljunggren (S)

X

Inga-Lill Andersson (S)

X

Willy Kölborg (S)

X

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Avstår

PROTOKOLL

21(25)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-25

Ja

Nej

Monica Samuelsson (S)

X

Hasse Andersson (S)

X

Natalya Raad (S)

X

Toni Andersson (S)

X

Elaine Björkman (S)

X

Chatarina Eliasson (S)

X

Elisabeth Bredesen (S)

X

Peter Ohlsson (S)

X

Johnny Sundling (V)

X

Ann-Jeanette Ferm (V)

X

Tommy Gustafsson (V)

X

Peter Rosengren (MP)

X

Minna Jernström (MP)

X

Börje Ohlsson (AD)

X

Ingela Nordhall (AD)

X

Ulf-Göran Solving (AD)

X

Irma Solving (AD)

X

Maria Ohlsson (AD)

X

Sven Rydén (AD)

X

Rune Karlsson (SD)

X

Johan Fjellheim

X

Lennie Kjellman

X

Klas Nordh (FP)

X

Summa

22

Justerandes sign.

25

Utdragsbestyrkande

Avstår

PROTOKOLL

22(25)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-25

KS0127/09
KF § 201

Återremitterad motion från Johnny Sundling (V)
och Peter Rosengren (MP) om att göra Ale
kommun till en Fairtrade City
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-30 behandlades ärende KF§79 motion om att
Ale kommun skulle bli Fairtrade City. Ärendet återremitterades till kommunstyrelsen med
motiveringen att beslutsunderlaget ska fånga in de erfarenheter som Göteborgs Stad har haft
sedan de blev Fairtrade City.
Göteborg har sedan i maj 2011 varit diplomerade som Fairtrade City. I styrande dokument
uppmanas verksamheterna att öka inköpen av etiska produkter och såväl policydokument,
vägledningar och budgetar stödjer en sådan utveckling. Göteborg har arbetat för att det ställs
etiska krav i upphandlingen och diplomeringen har bidragit till att det är lättare att nå målen
med ökade inköp och konsumtion av Fairtrademäkta produkter.
Styrgruppen för Fairtrade i Göteborg har en bra lokal samverkan och den har utvecklats till att
få en större bredd och mångfald under åren vilket ger ett långsiktigt engagemang.
Styrgruppens kontakter och arbete har medverkat till att butiker och serveringar har utbud av
Fairtradeprodukter och antalet ökar succesivt. Även Göteborg & Co är med för att göra
stadens evenemang mer hållbara. Göteborg har genomfört en mängd olika typer av
informationsaktiviteter för mer rättvis handel och ökad etisk konsumtion. 7 månader efter
diplomeringen gjordes en marknadsundersökning bland Göteborgarna och 11% visste att
Göteborg är en Fairtrade City.
Med utgångspunkt från de goda erfarenheter som Göteborgs Stad har genom sitt arbete med
Fairtrade City föreslår sektorn att Ale kommun arbetar för att bli diplomerade som Fairtrade
City. Det finns genom arbetet med en diplomering goda möjligheter för Ale kommun att i
samverkan och på ett strukturerat sätt öka andelen inköp av Fairtrademärkta produkter och
därmed bidra till bättre arbets- och levnadsvillkor i världen.
Beslutsunderlag






Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-10-29, § 159.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2010-04-19.
Kommunfullmäktiges beslut § 79 Motion om Ale kommun som Fairtrade city 2011-05-30.
PM 2013-09-02.

Beslutsgång

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

23(25)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-25

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.
2.

Kommunfullmäktige bifaller motionen om att göra Ale kommun till en Fairtrade City.
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att inom sin budgetram genomföra
motionens intentioner avseende Ale kommun som Fairtrade City.

Under kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Peter Rosengren (MP) och Johnny Sundling
(V) bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen om att göra Ale kommun till en Fairtrade City.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att inom sin budgetram genomföra
motionens intentioner avseende Ale kommun som Fairtrade City.
___
Beslutsexpediering
Motionärer
Miljöplanerare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

24(25)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-25

KS0155/13
KF § 202

Redovisning av ej verkställda fullmäktigebeslut
2012-11-01-2013-10-31
Kommunfullmäktige har i beslut, daterat 2005-03-29 § 9, beslutat att kommunstyrelsen och
kommunens nämnder årligen i ett särskilt ärende ska redovisa beslutsuppdrag, ej verkställda
beslut, som kommunfullmäktige lämnat till nämnderna.
De fullmäktigebeslut som ej blivit verkställda ska redovisas på kommunfullmäktiges
sammanträde i november.
Nedan presenterade redovisning över ej verkställda fullmäktigebeslut gäller för perioden 201211-01 – 2013-10-31. Sektor kommunstyrelsen har under oktober månad undersökt
verkställigheten av dessa beslut och funnit att nio av dessa beslut ej verkställts till fullo. För
övrigt finns det ytterligare fem äldre ärenden som ej har blivit verkställda.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-11-13.
Bilaga till tjänsteutlåtande.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på om redovisningen kan noteras och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen.
___
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Berörda nämnder

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

25(25)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-25

KS0238/13
KF § 203

Medborgarförslag - lokaler för föräldralösa
flyktingar
Kristina Camp har inkommit med ett medborgarförslag där hon föreslår att lokaler som står
tomma i kommunen ska bosättas med föräldralösa flyktingar och flyktingfamiljer.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2013-11-12.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på om medborgarförslaget kan skickas vidare till
kommunstyrelsen för fortsatt beredning och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med detsamma.

Beslut
1. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för fortsatt
beredning.
___
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

