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Sammanträdesdatum: 2010-06-21
Plats och tid:
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Roland Wall (C), ordf
Kajsa Nilsson (M)
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Jarl Karlsson (S)
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Åke Andersson (S)
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Jan A Pressfeldt (AD)
Ulf-Göran Solving (AD)
Helene Ahlberg (AD)
Ewa Johansson

Jan Skog (M)
Dan Björk (M)
Markus Larsson (M), § 89-97
Rose-Marie Fihn (FP)
Klas Nordh (FP)
Eva Eriksson (S)
Elaine Björkman (S), § 95-97
Rolf Engström (S)
Lars-Ove Hellman (S)
Rolf Gustavsson (S)
Dennis Ljunggren (S)
Catharina Eliasson (S)
Göran Karlsson (V)
Tommy Gustafsson (V)
Ingela Nordhall (AD)
Lars-Eric Calås (AD)
Börje Ohlsson

Tjänstgörande ersättare:

Åke Johansson (M)
Chatarina Engström (KD)
Lars-Helge Johansson (S)
Thor Eliasson (S)
Leif Hansson (V), § 93-97

Anitha Kristiansson (C)
Mariam Hagberg (S), § 89-94
Anne Olsson (S)
Uno Claesson (S)

Ersättare och övriga deltagare: Joanna Wolodarska Nord (FP)
Sven Rydén (AD)
Stig Fredriksson, kommundirektör

Jessica Broszniowski (AD)
Rune Karlsson (SD)
Stefan Lydén, sekreterare

Utses att justera:

Jarl Karlsson och Jan Skog

Justeringens plats och tid:

Kommunledningens lokaler, Ale torg 7, 2010-06-28, klockan 15:00.

Paragrafer:

88-97

Underskrifter:
………………………………………
Stefan Lydén, Sekreterare
………………………………………
Roland Wall, Ordförande
……………………………………… ………………………………………
Jarl Karlsson, Justerare
Jan Skog, Justerare
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Sammanträdesdatum: 2010-06-21

KF § 88
Allmänhetens frågestund
Kommunfullmäktige har beslutat att införa allmänhetens frågestund i anslutning till sina
sammanträden då det är möjligt för allmänheten att ställa frågor. Frågestunden ligger som
första punkt på fullmäktiges möten.
Frågorna från allmänheten ska gälla de ärendepunkter som fullmäktige ska diskutera under
sina respektive sammanträden.
Inga frågor ställdes under kommunfullmäktiges sammanträde.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2010-06-21

KF § 89

KS0003/10

Avsägelse från Markus Larsson (M) från sina uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige, ledamot i miljö- och byggnämnden, ledamot och vice ordförande
i överförmyndarnämnden, ersättare i valnämnden och kontaktpolitiker för
Ungdomsfullmäktige samt fyllnadsval
Markus Larsson (M) begär i skrivelse, daterad 2010-06-15, att från och med 2010-07-01, bli
entledigad från sina uppdrag som ledamot kommunfullmäktige, ledamot miljö- och
byggnämnden, vice ordförande och ledamot i överförmyndarnämnden, ersättare i valnämnden
och kontaktpolitiker för ungdomsfullmäktige
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige entledigar Markus Larsson (M) från sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige och begär att Länsstyrelsen utser en ny ledamot till
kommunfullmäktige efter Markus Larsson (M) för tiden fram till 2010-10-31.
2. Kommunfullmäktige entledigar Markus Larsson (M) från sitt uppdrag som ledamot i
miljö- och byggnämnden och utser Fredrik Johansson (M) till ny ledamot i miljö- och
byggnämnden, för tiden fram till 2010-12-31.
3. Kommunfullmäktige entledigar Markus Larsson (M) från sitt uppdrag som vice
ordförande och ledamot i överförmyndarnämnden och utser Ingemar Serneby (M) till ny
vice ordförande och ledamot i överförmyndarnämnden för tiden fram till 2010-12-31.
4. Kommunfullmäktige entledigar Markus Larsson (M) från sitt uppdrag som ersättare i
valnämnden och utser Jan Skog (M) till ny ersättare i valnämnden för tiden fram till 201012-31.
5. Kommunfullmäktige entledigar Markus Larsson (M) från sitt uppdrag som
kontaktpolitiker för ungdomsfullmäktige och utser Mikael Berglund (M) till ny
kontaktpolitiker för ungdomsfullmäktige för tiden fram till 2010-12-31.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Markus Larsson (M) från sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige och begär att Länsstyrelsen utser en ny ledamot till
kommunfullmäktige efter Markus Larsson (M) för tiden fram till 2010-10-31.
2. Kommunfullmäktige entledigar Markus Larsson (M) från sitt uppdrag som ledamot i
miljö- och byggnämnden och utser Fredrik Johansson (M) till ny ledamot i miljö- och
byggnämnden, för tiden fram till 2010-12-31.
3. Kommunfullmäktige entledigar Markus Larsson (M) från sitt uppdrag som vice
ordförande och ledamot i överförmyndarnämnden och utser Ingemar Serneby (M) till ny
vice ordförande och ledamot i överförmyndarnämnden för tiden fram till 2010-12-31.
4. Kommunfullmäktige entledigar Markus Larsson (M) från sitt uppdrag som ersättare i
valnämnden och utser Jan Skog (M) till ny ersättare i valnämnden för tiden fram till 201012-31.
5. Kommunfullmäktige entledigar Markus Larsson (M) från sitt uppdrag som
kontaktpolitiker för ungdomsfullmäktige och utser Mikael Berglund (M) till ny
kontaktpolitiker för ungdomsfullmäktige för tiden fram till 2010-12-31.
___
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 89 (forts.)

KS0003/10

Expedieras till:
Markus Larsson
Ingemar Serneby
Mikael Berglund
Jan Skog
Miljö- och byggnämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Maria Olegård, kommunstyrelsens förvaltning
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Sammanträdesdatum: 2010-06-21
KF § 90

KS0002/10

Uppföljningsrapport 2, 2010-04-30
Uppföljningsrapport 2 är baserad på ekonomiskt utfall t.o.m. april och nämndernas prognoser
för ekonomi, verksamhetsmått och personal. Dessutom lämnas en kortare uppföljning av
några mål från strategisk plan avseende arbetslöshet och sjukfrånvaro.
Det ekonomiska resultatet per april uppgår till 37 988 tkr. Eftersom löneavtalet för 2010 inte
var klart inom rapportperioden ingår inte det i periodens resultat. Antalet årsarbetare minskar
kraftigt i förhållande till motsvarande period 2009 och lönekostnaderna ligger på i stort sett
samma nivå. Uppföljningsrapporten bygger på senaste skatteprognoserna från SKL (10:24).
Denna skatteprognos visar en förbättring i förhållande till budget på 15,6 Mkr.
Vård- och omsorgsnämnden lämnar en årsprognos på ett budgetunderskott på –13,5 Mkr
beroende på höga kostnader för institutionsplaceringar, försörjningsstöd och löner.
Kommunstyrelsen aviserar ett underskott på 1,5 Mkr för övertaliga lokaler.
Utbildnings- och kulturnämnden räknar med ett positivt årsresultat på drygt 1,6 Mkr för år
2010. Detta överskott skall möta betinget på 2,5 Mkr som fastställdes i samband med beslutet
om över- och underskott i 2009 års bokslut.
Amorteringen av kommunens låneskuld fortsätter och därmed prognostiseras en positiv
avvikelse på räntekostnaderna med ca 5 Mkr. Helårsprognosen för 2010 är sammantaget en
positiv budgetavvikelse på 4,7 Mkr.
På grund av den allvarliga ekonomiska situationen för Vård- och omsorgsnämnden föreslår
kommunstyrelsens förvaltning att Vård- och omsorgsnämndens presidium kallas till
kommunstyrelsens arbetsutskott för att lämna förslag på åtgärder på hur den uppkomna
situationen skall hanteras.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2010-05-10
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapport 2.
Inlägg
Jarl Karlsson (S)
Yrkanden
Jarl Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapport 2.
___
Expedieras till:
Vård- och omsorgsnämnden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2010-06-21

KF § 91

KS0124/10

Tilläggsanslag för finansiering av elevdatorer
Barn- och ungdomsförvaltningen har med stöd av kommunstyrelsens utvecklingsmedel satsat
på egna datorer till ett antal elever i olika åldrar. Denna satsning är nu tänkt att fortsätta,
främst bland de yngsta eleverna, och innebär i förlängningen en ökning av datortätheten för
samtliga skolor. På kort sikt är målsättningen en dator per elev i årskurs 1 till 3 och en dator på
två elever i årskurs 4 till 9. På sikt är även målsättningen att förskolan och förskoleklasserna
ska omfattas av satsningen.
Kostnaden för anskaffning av datorer till lärare och elever i årskurs 1-3 beräknas till 3,4 mnkr.
Anskaffningskostnaden innefattar även licenser och säkerhetsutrustning/förvaring. Av redan
beviljade investeringsmedel kan en miljon utnyttjas, varför ett tilläggsanslag på 2,4 mnkr
behövs. Initialt behöver en person avsättas på IT-avdelningen som resurs under ett år. ITavdelningens kostnader kommer att debiteras Barn- och ungdomsförvaltningen och samtliga
driftskostnader bedöms rymmas inom dess ram.
Investeringen genererar driftskostnader på 913 tkr år 2010, 1 325 tkr år 2011, 1 225 tkr år
2012 och 613 tkr år 2013 som finansieras inom barn- och ungdomsnämndens kommunbidrag.
De redovisade kostnaderna avser datorer till årskurserna 1-3. Innan man går vidare bör
utvärdering ske och nya kostnadskalkyler tas fram.
Kommunstyrelsens förvaltning anser att barn- och ungdomsförvaltningen bör beviljas ett
tilläggsanslag på 2,4 mnkr år 2010 för inköp av elevdatorer.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2010-06-02
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beviljar barn- och ungdomsnämnden ett tilläggsanslag på 2,4 mnkr år
2010 för inköp av elevdatorer till årskurserna 1-3.
Inlägg
Jarl Karlsson (S) och Ingela Nordhall (AD).
Yrkanden
Jarl Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Ingela Nordhall (AD) yrkar avslag på kommunstyrelsens beslutsförslag.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger och ställer de bägge förslagen mot varandra
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens beslutsförslag.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs.
Justerandes sign
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KF § 91 (forts.)

KS0124/10

Ordföranden redovisar en omröstningsordning som kommunfullmäktige godkänner.
Den som bifaller kommunstyrelsens beslutsförslag röstar ja och den som bifaller Ingela
Nordhalls (AD) avslagsyrkande röstar nej.
Under omröstningen avges 37 ja-röster och 5 nej-röster. Ingen person avstod från att rösta.
Hur var och en röstar framgår av omröstningsbilagan till detta protokoll.
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beviljar barn- och ungdomsnämnden ett tilläggsanslag på 2,4 mnkr år
2010 för inköp av elevdatorer till årskurserna 1-3.
Reservation
Aledemokraterna reserverar sig mot beslutet.
___
Expedieras till:
Barn- och ungdomsnämnden
Kommunstyrelsens förvaltning, IT-avdelningen
Sten Åhrman

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum: 2010-06-21
KF § 91 (forts.)
Omröstningsbilaga
KF § 91, 2010-06-21
Jan Skog m
Åke Johansson m
Dan Björk m
Mikael Berglund m
Markus Larsson m

JA (bifall till KS förslag)

Nej (avslag till KS
förslag)

Avstår

X
X
X
X
X

Anitha Kristiansson c
Åke Niklasson c

X
X

Rose-Marie Fihn fp
Lars-Eric Carlbom fp
Klas Nordh fp

X
X
X

Chatarina Engström kd

X

Jarl Karlsson s
Eva Eriksson s
Eje Engstrand s
Mariam Hagberg s
Hasse Andersson s
Lars-Helge Johansson s
Rolf Engström s
Monica Samuelsson s
Anne Olsson s
Lars-Ove Hellman s
Willy Kölborg s
Thor Eliasson s
Rolf Gustavsson s
Åke Andersson s
Dennis Ljungren s
Uno Claesson s
Lars-Gunnar Wallin S
Catharina Eliasson s
Sven Pettersson s

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Göran Karlsson v
IngmarieTorstensson v
Tommy Gustavssson v
Leif Hansson v

X
X
X
X

Jan A Pressfeldt ad
Ingela Nordhall ad
Ulf-Göran Solving ad
Lars-Eric Calås ad
Heléne Ahlberg ad

Justerandes sign

KS0124/10

X
X
X
X
X

Ewa Johansson
Börje Olsson

X

Roland Wall c
Summa:

X
37

X

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2010-06-21

KF § 92

KS0095/10

Förköp av fastigheten Ale Älebräcke 1:24
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-04-26 behandlades frågan om förköp av
fastigheten Älebräcke 1:24. I beslut KF § 66 återremitterades ärendet till kommunstyrelsen för
ytterligare beredning. Den 1 maj 2010 upphörde förköpslagen och enligt övergångsbestämmelserna fortsätter lagen att gälla för påbörjade ärenden om kommunen före den 1 maj
2010 har gjort en anmälan till inskrivningsmyndigheten enligt 7 § förköpslagen. En sådan
anmälan kan bara göras om det finns ett beslut i kommunfullmäktige om att utöva
förköpsrätten. Eftersom det inte finns något sådant beslut så kan förköp inte ske. Ärendet
föreslås därför avskrivas.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2010-05-21
Handläggare: Lars Lindström, mark- och exploateringsansvarig
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avskriver ärendet om förköp av fastigheten Älebräcke 1:24 med
hänvisning till att förköpslagen har upphävts.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avskriver ärendet om förköp av fastigheten Älebräcke 1:24 med
hänvisning till att förköpslagen har upphävts.
___
Expedieras till:
Ronny Olausson
Ulrika Sten och Johan Sporrong
Fastighetsbyrån Älvängen
Lars Lindström, kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2010-06-21

KF § 93

KS0113/10

Pensionspolicy för Ale kommun
Pensionsavtalet KAP-KL (kollektivavtalad pension) och pensionsbestämmelserna PBF
(bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda) innehåller möjligheter
till lokala överenskommelser. Med anledning av detta har Personalutskottet gett
kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att ta fram ett förslag till pensionspolicy där riktlinjer
fastslås vad som ska gälla i specifika pensionsfrågor.
Pensionspolicyn ska användas som en aktiv del i kommunens personalpolitik. Den ska bland
annat hjälpa kommunen att rekrytera och behålla personal i konkurrens med andra
arbetsgivare samt underlätta vid behov av generationsväxling.
Det är i dagsläget inte möjligt att ange vad kostnaderna blir om redovisad policy antas. Den
klart dyraste varianten, som det redan finns beslut om, är särskild avtalspension och den ska
användas mycket restriktivt. De andra varianterna har mer vinna-vinna perspektiv.
Föreliggande förslag till pensionspolicy är upprättat med den nya tjänstemannaorganisationen
som utgångspunkt. Det som sägs om sektor och sektorchef gäller för förvaltning och
förvaltningschef tills den nya organisationen träder i kraft.
Mot bakgrund av att pensionsavtalet KAP-KL och pensionsbestämmelserna PBF innehåller
möjligheter till lokala överenskommelser behöver en pensionspolicy fastställas.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Sven-Olof Frisk, 2010-05-05
Handläggare: Sven-Olof Frisk, personalchef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till pensionspolicy för Ale kommun.
Inlägg
Jan A Pressfeldt (AD) och Hasse Andersson (S).
BESLUT
1. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till pensionspolicy för Ale kommun.
___
Expedieras till:
Noshin Hafizi, kommunstyrelsens förvaltning
Annika Axelsson, kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum: 2010-06-21
KF § 94

KS0105/10

Svar på motion från Jan A Pressfeldt (AD) om överföring av inbesparade medel från
administrationen till grundskolan och gymnasieskolan
I en motion har Jan A Pressfeldt (AD) föreslagit att grundskolan förstärks med 15 miljoner kr
per år inklusive 2010. I rubriken föreslås att medlen ska tillföras grundskolan och
gymnasieskolan men förvaltningen utgår från det i motionen med fet stil markerade förslaget
att medlen ska tillföras grundskolan. Förvaltningen vill ge följande kommentarer till
motionens innehåll.
Resursfördelningen mellan olika nämnder/verksamheter är en politisk fråga. Därmed är även
frågan om skolan ska tillföras ytterligare resurser en fråga att värdera vid politiska
prioriteringar. Enligt förvaltningens mening bör dock detta ske i den strategiska planen och
inte i särskilda beslut på i motionen föreslaget sätt. Motionen anger att besluten om en ny
sammanhållen organisation leder till ”omfattande möjligheter till rationaliseringar genom
minskade behov av administration och att många funktioner kan samordnas eller läggas ner.”
Förvaltningen delar inte denna bedömning. Den nya organisationens ledord är helhetssyn och
ett antal funktioner kommer att samordnas för högre kvalitet, minskad sårbarhet, bättre
kompetensutveckling och effektivare arbetsmetoder. Ambitionen är en mera rationell
administration men det är helt orealistiskt att detta skulle leda till att 15 miljoner kan frigöras.
Det är i första hand inte organisatoriska förändringar som kan frigöra resurser utan förändrade
uppdrag.
Motionen anger att ”ett stort antal tjänster kan dras in” på olika chefsnivåer och tjänster ”med
tveksam nytta”. Ale kommun har en rimlig chefstäthet men däremot behövs en översyn av
chefsuppdragen i vissa verksamheter så att dessa får en rimlig arbetssituation med rimligt antal
underställda. En allmän översyn av chefsstruktur görs som en del i det detaljerade arbetet med
ny organisation. Generellt har dock Ale inte för många chefer enligt förvaltningens
uppfattning vilket också anges i beslutsunderlaget till den av fullmäktige antagna nya
organisationen.
All personal finns anställda för att utföra uppgifter som är beslutade i strategisk plan
respektive nämndplanerna. Det är alltid möjligt att se över uppdragen och att ta beslut om att
vissa uppgifter som inte är ladgstadgade inte längre ska prioriteras. Detta kräver dock tydliga
politiska beslut och prioriteringar. Om verksamheter ska avvecklas måste personer som
arbetar i dessa sägas upp. Sådana processer följer de tider som stadgas i lagar, kollektivavtal
mm. I motionen föreslås att 15 miljoner ska frigöras redan innevarande år. Detta är över
huvud taget inte möjligt med de tider som avvecklingsprocesser tar.
Motionen anger att fullmäktiges minoritet inte ville bevilja vederbörande ansvarsfrihet ”p g a
nämndens urusla hantering av grundskolan i Ale”. Detta är inte korrekt. Frågan handlade om
att rikta den mildare graden av kritik, d v s anmärkning och det gällde Utbildnings- och
kulturnämnden med ansvar för bland annat gymnasieskolan. Ingen fullmäktige- eller
revisorskritik har riktats mot Barn- och ungdomsnämnden vid behandling av 2009 års bokslut.
Motionen anger som en möjlig finansieringskälla att del av 2009 års överskott kan användas.
Detta är inte möjligt enligt gällande lagstiftning. Kommunfullmäktige har tagit besluten om
disponering av 2009 års resultat och detta kan inte användas i driftbudgeten under kommande
år utan har tillförts det egna kapitalet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2010-06-21

KF § 94 (forts.)

KS0105/10

Motionen handlar om fördelning av resurser vilket i grunden är en politisk fråga. Mot
bakgrund av i motionen diskuterade finansieringskällor och att medlen föreslås tillföras redan
från år 2010 anser förvaltningen att den måste avslås.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson, kommundirektör 2010-05-24
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår motionen om överföring av inbesparade medel från
administrationen till grundskolan och gymnasieskolan.
Inlägg
Jan A Pressfeldt (AD) och Jarl Karlsson (S).
Yrkanden
Jarl Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Jan A Pressfeldt (AD) yrkar avslag på kommunstyrelsens beslutsförlag.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger och ställer de bägge förslagen mot varandra
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens beslutsförslag.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs.
Ordföranden redovisar en omröstningsordning som kommunfullmäktige godkänner.
Den som bifaller kommunstyrelsens beslutsförslag röstar ja och den som bifaller Jan A
Pressfeldts (AD) avslagsyrkande röstar nej.
Under omröstningen avges 23 ja-röster och 7 nej-röster. 12 personer avstod från att rösta.
Hur var och en röstar framgår av omröstningsbilagan till detta protokoll.
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen om överföring av inbesparade medel från
administrationen till grundskolan och gymnasieskolan.
Reservation
Reservation mot beslutet lämnas av Aledemokraterna, Ewa Johansson och Börje Olsson.
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Sammanträdesdatum: 2010-06-21

KF § 94 (forts.)

KS0105/10

Protokollsanteckning
Kommunfullmäktige godkänner att Rose-Marie Fihn (FP), Mikael Berglund (M), Antitha
Kristiansson (C) och Chatarina Engström (KD) lämnar följande protokollsanteckning:
”Vi avstår från att ta ställning till motionen om överföring av inbesparade medel från administrationen till
grundskolan coh gymnasieskolan eftersom det är omöjligt enligt gällande lagstiftning. Vi är starkt för att
satsa mer resurser på skolan! Det gör vi i vårt gemensamma budgetförslag.”

___
Expedieras till:
Jan A Pressfeldt
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Sammanträdesdatum: 2010-06-21

KF § 94 (forts.)
Omröstningsbilaga
KF § 94 ,2010-06-21
Jan Skog m
Åke Johansson m
Dan Björk m
Mikael Berglund m
Markus Larsson m

JA (bifall till KS förslag)

Nej (avslag till KS
förslag)

Avstår
X
X
X
X
X

Anitha Kristiansson c
Åke Niklasson c

X
X

Rose-Marie Fihn fp
Lars-Eric Carlbom fp
Klas Nordh fp

X
X
X

Chatarina Engström kd

X

Jarl Karlsson s
Eva Eriksson s
Eje Engstrand s
Mariam Hagberg s
Hasse Andersson s
Lars-Helge Johansson s
Rolf Engström s
Monica Samuelsson s
Anne Olsson s
Lars-Ove Hellman s
Willy Kölborg s
Thor Eliasson s
Rolf Gustavsson s
Åke Andersson s
Dennis Ljungren s
Uno Claesson s
Lars-Gunnar Wallin S
Catharina Eliasson s
Sven Pettersson s

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Göran Karlsson v
IngmarieTorstensson v
Tommy Gustavssson v
Leif Hansson v

X
X
X
X

Jan A Pressfeldt ad
Ingela Nordhall ad
Ulf-Göran Solving ad
Lars-Eric Calås ad
Heléne Ahlberg ad

X
X
X
X
X

Ewa Johansson
Börje Olsson

X
X

Roland Wall c
Summa:
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23
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Sammanträdesdatum: 2010-06-21

KF § 95

KS0149/10

Motion från Rose-Marie Fihn (FP) om att äldre par ska få leva tillsammans på
kommunens boenden
Rose-Marie Fihn (FP) har inkommit med en motion, daterad 2010-06-08, om att äldre par ska
få leva tillsammans på kommunens boenden.
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska förändra sina riktlinjer
för äldreomsorgen och införa pargaranti, att en inventering av lämpliga parboenden görs samt
att kommunen beaktar parboende i den långsiktiga planeringen för äldreboenden.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
___
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Maria Olegård, kommunstyrelsens förvaltning
Håkan Spång, kommunstyrelsens förvaltning
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Sammanträdesdatum: 2010-06-21

KF § 96
Information om ändrad sammanträdestid
Roland Wall (C), vice ordförande, informerar kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare
om att kommunfullmäktiges augustisammanträde den 30/8 kommer att starta klockan 16:00.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar informationen.
___
Expedieras till:
Katarina Krebs, kommunstyrelsens förvaltning
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Sammanträdesdatum: 2010-06-21

KF § 97
En hälsning om trevlig sommar
Roland Wall (C), vice ordförande, tackar för dagens sammanträde och tillönskar alla ledamöter
och ersättare i kommunfullmäktige samt tjänstemännen runt omkring en trevlig sommar.
Lars-Gunnar Wallin (S), andre vice ordförande, tillönskar vice ordföranden en trevlig sommar
tillbaka.
___
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