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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-06-17

Plats och tid
Närvarande ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Ersättare och övriga
deltagare

Utses att justera

A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 17:00 – 20:45. Kommunfullmäktige
ajournerade sig kl 18:25-18:50.
Klas Nordh (FP), ordförande Isabell Korn (M)
Mikael Berglund (M)
Kajsa Nilsson (M)
Inge Nilsson (M)
Fredrik Johansson (M)
Jan Skog (M)
Åke Johansson (M)
Dan Björk (M)
Lars-Erik Carlbom (FP) §§ 127-136
Rose-Marie Fihn (FP)
Chatarina Engström (KD)
Jarl Karlsson (S) §§ 124-131,
Eva Eriksson (S)
133-136
Paula Örn (S)
Rolf Gustavsson (S)
Inga-Lill Andersson (S)
Kerstin Stål (S)
Monica Samuelsson (S)
Dennis Ljunggren (S)
Elaine Björkman (S)
Willy Kölborg (S)
Catharina Eliasson (S)
Hasse Andersson (S)
Peter Ohlsson (S)
Toni Andersson (S)
Ingmarie Torstensson (V) §§ 128-131
Johnny Sundling (V)
Helene Ahlberg (AD)
Peter Rosengren (MP)
Sven Rydén (AD)
Jan A. Pressfeldt (AD)
Johan Fjellheim (SD)
Ulf-Göran Solving (AD)
Lennie Kjellman (SD)
Rune Karlsson (SD)
Daniel Mörner (M) §§ 130-136 Lennarth Nilsson (M)
Åke Niklasson (C)
Erik Karlsson (M)
Jonatan Sundeen (KD)
Elena Fridfelt (C)
Stina-Kajsa Melin (S)
Kerstin Grund (S) § 132
Klas Karlsson (S)
Mohammed Bitar (S)
Eva-Karin Andersson (MP)
Börje Ohlsson (AD)
Kerstin Grund (S) §§ 124-131, Jan Samuelsson (FP) §§ 127-136
133-136
Tony Karlsson (KD)
Dennis Thomsen (S) §§ 124-129 Sara Svensson (MP)
Eje Engstrand (S) §§ 124-129 Irma Solving (AD)
Maria Ohlsson (AD)
Robert Jansson (SD)
Björn Järbur, tf. kommunchef Cecilia Stedt, sekreterare
Elena Fridfelt och Rolf Gustavsson

Justeringens plats och tid Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7, Nödinge 2013-06-24 kl 13:00
Paragrafer

124-136

Underskrifter
Cecilia Stedt, Sekreterare

Klas Nordh, Ordförande

Elena Fridfelt, Justerare

Rolf Gustavsson, Justerare
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Kommunfullmäktige
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2013-06-17

Datum för anslags uppsättande

2013-06-25

Datum för anslags nedtagande

2013-07-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7
Nödinge

Underskrift
Cecilia Stedt
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KS0031/13
KF § 124

Allmänhetens frågestund 2013
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.
Vid dagens möte framfördes ej några frågor.

Justerandes sign.
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KS0032/13
KF § 125

Information från revisionen 2013
Kommunfullmäktige har inrättat en stående punkt där kommunrevisionen ges möjlighet till att
informera kommunfullmäktige.
Vid dagens möte hade ej revisionen något att informera kommunfullmäktige om.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

6(37)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-06-17

KS0023/13
KF § 126

Återrapportering från vårens 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 beslutsförfattare.
Under april 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 i en positiv riktning och ligger,
sedan två år tillbaka varaktigt på över 1000 personer varje år. Vårens möte besöktes av ca 600
personer.
Beslutsunderlag





Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-05-17.
Bilaga till tjänsteskrivelse.
Minnesanteckningar från respektive ortsutvecklingsmöte vt 2013.

Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige uppdrar till varje nämnd att, utifrån minnesanteckningarna,
besvara sina frågor och överlämna dem till sektor kommunstyrelsens administrativa
avdelning för publicering på hemsidan, senast den 17 juni 2013.
Kommunfullmäktige beslutade under föregående möte att bordlägga ärendet.
Under dagens möte genomförs korta återrapporteringar från vårens ortsutvecklingsmöten.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.
___
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Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
AB Alebyggen
Trafikverket

Justerandes sign.
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KS0002/13
KF § 127

Uppföljningsrapport 2, 2013-04-30 med
helårsprognos 2013
Nämnderna ska lämna fem uppföljningsrapporter under året, varav den andra ska avse en
rapportering av verksamhet, ekonomi och personal. Rapport har nu sammanställts i det nya
verktyget Stratsys med syfte att få en mer enhetlig struktur. Rapporten inleds med en
sammanfattande analys av verksamhet, ekonomi och personal för hela Ale kommun. Sedan
följer en motsvarande beskrivning per nämnd. Verksamheten följs upp på de övergripande
mål som fullmäktige angivit i verksamhetsplan 2013 – 2015. Ekonomin redovisas med
ekonomiskt utfall t o m april månad och en prognos för årets utfall. Slutligen lämnas en
rapport kring hur personalnyckeltalen utvecklas t o m mars 2013. Nämndernas rapportering är
en förutsättning för att kommunstyrelsen ska kunna utöva styrning och tillsyn över
kommunens verksamhet och ekonomiska ställning.
Uppföljningsrapport 2 ger en något mer ansträngt bild av det ekonomiska läget än
uppföljningsrapport 1. Tillkommande poster i denna rapport är utvecklingsfonden, sociala
investeringsfonden, omställningskostnader Ale gymnasium, ny skatteprognos samt sänkt
diskonteringsränta på pensionsskulden. Dessutom har prognosen försämrats för
utbildningsnämnden och omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden. Periodens resultat är 28 087
tkr. Nämndernas sammantagna uppgifter ger en total årsprognos på – 8 850 tkr. varav
utvecklingsfond och social investeringsfond står för – 9 550 tkr. En mer ingående analys av de
ekonomiska konsekvenserna av avvecklingen av Ale gymnasium måste göras.
I personaluppföljningen ses en ökad sjukfrånvaro. Där lämnas också kommentarer till den
genomförda medarbetarenkäten.
I samband med uppföljningsrapport 1, 2013 ansökte kultur- och fritidsnämnden om att
kommunfullmäktige ska göra en ramjustering mellan utbildningsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden 2013 för verksamhetschefens lön. Kommunfullmäktiges rambeslut sker inte
på denna detaljeringsnivå. Hur sektor UKF:s kostnader fördelas måste ske i samråd mellan
sektorledning och nämnderna.
Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-05-21, § 79.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-05-13.
Uppföljningsrapport 2, 2013-04-30.

Yrkande

Rose-Marie Fihn (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag med följande tillägg:
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen, omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden att återkomma till
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kommunstyrelsen senast den 3 september med åtgärdsplaner för att få en budget i
balans.
Paula Örn (S) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag med följande tillägg:
Kommunfullmäktige uppdrar åt omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att
återkomma till kommunstyrelsen senast den 3 september med åtgärdsplaner för att
få en budget i balans.
Mikael Berglund (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag med följande tillägg:
Kommunfullmäktige avslår utbildningsnämndens begäran om reviderade mål eller
budgetjustering.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på dels Rose-Marie Fihns beslutsförslag och dels på Paula
Örns yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Rose-Marie Fihns
beslutsförslag.
Ordförande ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kommunstyrelsen uppdrar till utbildningsnämnden att i samband med nästa
uppföljningsrapport lämna en utförlig rapport om omställningskostnaderna för Ale
gymnasium.
Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att i nästa
uppföljningsrapport lämna en uppgift om vilka kostnader som uppstår i samband med
beslutet att avbryta byggnationen av Nya Nödingeskolan.
Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapport 2, 2013-04-30 med helårsprognos
2013.
Kommunfullmäktige avslår kultur- och fritidsnämndens begäran om ramjustering
mellan utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden för verksamhetschefens lön
2013.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen, omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden att återkomma till kommunstyrelsen
senast den 3 september med åtgärdsplaner för att få en budget i balans.
Kommunfullmäktige avslår utbildningsnämndens begäran om reviderade mål eller
budgetjustering.
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Deltagande i beslut

Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Ann-Christine Paulin (S), Hasse Andersson (S), Ingmarie
Torstensson (V) och Peter Rosengren (MP) meddelar att de avvaktar ställningstagande
avseende punkt 6 tills ärendet behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde.
Reservation

Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Ann-Christine Paulin (S), Hasse Andersson (S), Ingmarie
Torstensson (V) och Peter Rosengren (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut
avseende punkterna 5.
Yrkande

Under kommunfullmäktiges möte yrkar Mikael Berglund (M), Rose-Marie Fihn (FP) och
Elena Fridfelt (C) bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Paula Örn (S) yrkar på en ändring av kommunstyrelsens beslutsförslag, punkt 5 till följande:
Kommunfullmäktige uppdrar åt omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden och
utbildningsnämnden att återkomma till kommunstyrelsen senast den 3 september med
åtgärdsplaner för att få en budget i balans.
Dennis Ljunggren (S) och Peter Rosengren (MP) yrkar bifall till Paula Örns (S)
ändringsyrkande.
Dennis Ljunggren (S) yrkar på en ändring av kommunstyrelsens beslutsförslag, punkt 6 till
följande:
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att bereda förslag till reviderade mål för
utbildningsnämnden vilka är nåbara med tilldelade resurser samt att förslaget presenteras på
kommunfullmäktiges möte den 30:e september.
Paula Örn (S) och Peter Rosengren (MP) yrkar bifall till Dennis Ljunggrens (S)
ändringsyrkande. Mikael Berglund (M) och Elena Fridfelt (C) yrkar avslag till Dennis
Ljunggrens (S) ändringsyrkande.
Ordning för beslutsfattande

Ordförande Klas Nordh (FP) redovisar förslag till beslutsordning:
1. Kommunstyrelsens beslutsförslag punkterna 1-4
2. Kommunstyrelsens beslutsförslag punkt 5
3. Kommunstyrelsens beslutsförslag punkt 6
Kommunfullmäktige fastställer föreslagen beslutsordningen.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag punkterna 1-4 och finner
kommunfullmäktige besluta i enlighet med dem samma.
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Sammanträdesdatum: 2013-06-17

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag punkt 5 och Paula Örns
(S) ändringsyrkande. Ordförande finner kommunfullmäktige besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag punkt 6 och Dennis
Ljunggrens (S) ändringsyrkande. Ordförande finner kommunfullmäktige besluta i enlighet
med kommunstyrelsens förslag.
Omröstningsresultat

Votering begärs. Följande voteringsordning godkänns:
Ja – röst för bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag, punkt 6.
Nej – röst för bifall till Dennis Ljunggrens (S) ändringsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar med 25 ja – röster och 21 nej – röster att bifalla
kommunstyrelsens beslutsförslag.

Beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar till utbildningsnämnden att i samband med nästa
uppföljningsrapport lämna en utförlig rapport om omställningskostnaderna för Ale
gymnasium.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att i nästa
uppföljningsrapport lämna en uppgift om vilka kostnader som uppstår i samband med
beslutet att avbryta byggnationen av nya Nödingeskolan.
3. Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapport 2, 2013-04-30 med
helårsprognos 2013.
4. Kommunfullmäktige avslår kultur- och fritidsnämndens begäran om ramjustering
mellan utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden för verksamhetschefens
lön 2013.
5. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen, omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden att återkomma till
kommunstyrelsen senast den 3 september med åtgärdsplaner för att få en budget i
balans.
6. Kommunfullmäktige avslår utbildningsnämndens begäran om reviderade mål eller
budgetjustering.
Reservation

Jarl Karlsson (S), Eva Eriksson (S), Rolf Gustafsson (S), Paula Örn (S), Klas Karlsson (S),
Kerstin Stål (S), Dennis Ljunggren (S), Inga-Lill Andersson (S), Willy Kölborg (S), Monica
Samuelsson (S), Hasse Andersson (S), Stina-Kajsa Melin (S), Toni Andersson (S), Elaine
Björkman (S), Chatarina Eliasson (S), Mohammed Bitar (S), Peter Ohlsson, Johnny Sundling
(V), Ingmarie Torstensson (V), Peter Rosengren (MP) och Eva-Karin Andersson (MP)
reserverar sig mot besluten gällande punkterna 5-6 till förmån för Paula Örns (S) och Dennis
Ljunggrens (S) tilläggsyrkanden.
Justerandes sign.
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___
Beslutsexpediering
Samtliga nämnder
Sektorchefer
Controllers
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Omröstningslista § 127
Ja
Lennarth Nilsson (M)

X

Mikael Berglund (M)

X

Isabell Korn (M)

X

Inge Nilsson (M)

X

Kajsa Nilsson (M)

X

Jan Skog (M)

X

Erik Karlsson (M)

X

Fredrik Johansson(M)

X

Dan Björk (M)

X

Åke Johansson

X

Åke Niklasson (C)

X

Elena Fridfelt (C)

X

Rose-Marie Fihn (FP)

X

Lars-Erik Carlbom (FP)

X

Jonatan Sundeen (KD)

X

Chatarina Engström (KD)

X

Nej

Jarl Karlsson (S)

X

Eva Eriksson (S)

X

Rolf Gustavsson (S)

X

Paula Örn (S)

X

Klas Karlsson (S)

X

Kerstin Stål (S)

X

Dennis Ljunggren (S)

X

Inga-Lill Andersson (S)

X

Willy Kölborg (S)

X

Justerandes sign.
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Ja

Nej

Monica Samuelsson (S)

X

Hasse Andersson (S)

X

Stina-Kajsa Melin (S)

X

Toni Andersson (S)

X

Elaine Björkman (S)

X

Chatarina Eliasson (S)

X

Mohammed Bitar (S)

X

Peter Ohlsson (S)

X

Johnny Sundling (V)

X

Peter Rosengren (MP)

X

Eva-Karin Andersson (MP)

X

Jan A Pressfeldt (AD)

X

Börje Ohlsson (AD)

X

Ulf-Göran Solving (AD)

X

Heléne Ahlberg (AD)

X

Irma Solving (AD)

X

Sven Rydén (AD)

X

Rune Carlsson (SD)

X

Johan Fjellheim (SD)

X

Lennie Kjellman

X

Klas Nordh (FP)

X

Summa

25

Justerandes sign.

21
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KS0179/12
KF § 128

Hyressättning inom funktionshinderverksamheten
Sektor arbete, trygghet och omsorg har fått i uppdrag av omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden, 2012-06-20 § 106, att ta fram en plan på hur hyrorna ska justeras
samt till vilka hyresnivåer. Det förslag som nämnden valt (2) tar hänsyn till den standard som
lägenheterna har i jämförelse med övriga boenden.
Då hyresnivån inte blivit uppjusterad under ett antal år kommer den nu att anpassas till en
marknadsmässig hyra (hyra som är avtalad mellan hyresgästföreningen och hyresvärden).
Anpassningen kommer att ske successivt under tre år. Efter genomförd höjning av hyran
överförs administreringen av hyran till AB Alebyggen.
Sektor kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar det föreliggande förslaget.
Beslutsunderlag








Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-05-21, § 81.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2012-09-14 (med bilaga).
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-02, § 132.
Rådet för funktionshinderfrågors protokoll 2012-11-19, § 42.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens protokoll 2012-08-30, § 123.
Tjänsteutlåtande från sektor arbete, trygghet och omsorg 2012-08-07 (med bilaga).

Beslutsgång

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

1.
2.
3.
4.

Kommunfullmäktige beslutar att hyrorna justeras i enlighet med bilaga 1.
Kommunfullmäktige beslutar att hyrorna justeras från och med 2013-08-01.
Kommunfullmäktige beslutar att sektor arbete, trygghet och omsorg informerar berörda
parter.
Kommunfullmäktige beslutar att för boendet Krokstorp 2 justeras hyrorna under fyra år.

Beslutsgång

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

Justerandes sign.
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Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att hyrorna justerar i enlighet med bilaga 1.
2. Kommunfullmäktige beslutar att hyrorna justeras från och med 2013-08-01.
3. Kommunfullmäktige beslutar att sektor arbete, trygghet och omsorg informerar
berörda parter.
4. Kommunfullmäktige beslutar att för boendet Krokstorp 2 justeras hyrorna under fyra
år.

___
Beslutsexpediering
Sektorchef, sektor arbete, trygghet och omsorg
Verksamhetschef funktionshinder, sektor arbete, trygghet och omsorg

Justerandes sign.
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KS0054/13
KF § 129

Motivationsboende för vuxna med missbruks/beroendeproblematik
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att hos kommunfullmäktige begära ett
tilläggsanslag på 4,5 mnkr för en investering i ett motivationsboende för vuxna med
missbruks/beroendeproblematik. Skapandet av ett motivationsboende är ett förslag på
framtida kostnadssänkande åtgärder. Den framtagna kalkylen visar på en årlig besparing på
1 200 tkr.
Sektorn har undersökt ett antal olika platser för boendet men ännu inte bestämt var det ska
ligga. De förslag som för närvarande diskuteras är Ledet 1:1 (IT-paviljongen på nuvarande
plats) och Skepplanda 8:4. Någon exakt kostnadskalkyl kan inte göras förrän beslut om
lokalisering tagits.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag för
inrättande av ett motivationsboende.
Beslutsunderlag








Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-05-21, § 82.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-04-24.
Kalkylunderlag för motivationsboende.
Lokalbehovsbeskrivning för motivationsboende.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens protokoll 2012-12-13, § 170.
Tjänsteutlåtande från sektor arbete, trygghet och omsorg 2012-11-15.

Beslutsgång

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

1.
2.

Kommunfullmäktige beviljar omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden ett
investeringsanslag på 4 500 tkr år 2013 för inrättande av ett motivationsboende.
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att begära in återrapportering från
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden när investeringsförslaget är komplett.

Beslutsgång

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

Justerandes sign.
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Beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden ett
investeringsanslag på 4 500 tkr 2013 för inrättande av ett motivationsboende.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att begäran in återrapportering
från omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden när investeringsförslaget är komplett.

___
Beslutsexpediering
Sektorchef, omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Enhetschef vuxenenheten, omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
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Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

19(37)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-06-17

KS0109/13
KF § 130

Budget och verksamhetsplan 2014
Föreligger förslag till budget och verksamhetsplan för år 2014 från Moderata samlingspartiet,
Aledemokraterna, Folkpartiet liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.
Föreligger förslag till budget och verksamhetsplan för år 2014 från Arbetarepartiet
Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet.
Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-05-21, § 78.
Förslag till budget och verksamhetsplan från Moderata samlingspartiet,
Aledemokraterna, Folkpartiet liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna
(inklusive beslutsförslag och ekonomidel).
Förslag till budget och verksamhetsplan från Arbetarepartiet Socialdemokraterna,
Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet.

Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
enligt följande:
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Kommunfullmäktige antar Moderata samlingspartiets, Aledemokraternas, Folkpartiet
liberalernas, Centerpartiets och Kristdemokraternas verksamhetsplan för åren 20142016 med resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget och investeringsbudget för
2014.
Kommunfullmäktige beslutar att kommunens utdebitering för år 2014 ska vara 21,87 kr
per skattekrona.
Kommunfullmäktige uppdrar åt respektive nämnd att i enlighet med fullmäktiges beslut
om verksamhetsplan och kommunbidrag samt i enlighet med anvisningar från sektor
kommunstyrelsen besluta om nämndplan för år 2014 senast 2013-11-15 och att redovisa
respektive nämndplan och detaljbudget för år 2014 vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 16 december 2013.
Kommunfullmäktige ger nämnderna möjlighet att göra mindre omdisponeringar inom
sin totala investeringsbudget 2014 efter godkännande av kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att göra nödvändiga
kommunbidragsförändringar under år 2014 när löneavtalen har färdigförhandlats.
Kommunfullmäktige beslutar att kommunens låneskuld får uppgå till maximalt 500
Mnkr under år 2014. Inom totalbeloppet innefattas rätt att omsätta lån på 25 mnkr.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen,
eller deras ställföreträdare, att för kommunens räkning fortlöpande underteckna
erforderliga lånehandlingar, såväl nyupplåning som omsättning av lån, inom angiven
ram.
Kommunfullmäktige beslutar att reserverade medel för framtida pensioner ”återlånas”
för att begränsa den externa låneskulden.
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9.
10.

Kommunfullmäktige godkänner ägardirektiven för AB Alebyggen.
Kommunfullmäktige beslutar att AB Alebyggen för år 2014 ska erlägga en årlig
borgensavgift på 0,5 % på nyttjad borgensram. Avgiften erläggs till kommunen varje
tertial.

Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt
följande:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Kommunfullmäktige antar Arbetarepartiet Socialdemokraternas, Miljöpartiet de grönas
och Vänsterpartiets verksamhetsplan för åren 2014-2016 med resultatbudget,
balansbudget, finansieringsbudget och investeringsbudget för 2014.
Kommunfullmäktige beslutar att kommunens utdebitering för år 2014 ska vara 21,87 kr
per skattekrona.
Kommunfullmäktige uppdrar åt respektive nämnd att i enlighet med fullmäktiges beslut
om verksamhetsplan och kommunbidrag samt i enlighet med anvisningar från sektor
kommunstyrelsen besluta om nämndplan för år 2014 senast 2013-11-15 och att redovisa
respektive nämndplan och detaljbudget för år 2014 vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 16 december 2013.
Kommunfullmäktige ger nämnderna möjlighet att göra mindre omdisponeringar inom
sin totala investeringsbudget 2014 efter godkännande av kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att göra nödvändiga
kommunbidragsförändringar under år 2014 när löneavtalen har färdigförhandlats.
Kommunfullmäktige beslutar att kommunens låneskuld får uppgå till maximalt 500
Mnkr under år 2014. Inom totalbeloppet innefattas rätt att omsätta lån på 25 mnkr.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen,
eller deras ställföreträdare, att för kommunens räkning fortlöpande underteckna
erforderliga lånehandlingar, såväl nyupplåning som omsättning av lån, inom angiven
ram.
Kommunfullmäktige beslutar att reserverade medel för framtida pensioner ”återlånas”
för att begränsa den externa låneskulden.
Kommunfullmäktige godkänner ägardirektiven för AB Alebyggen.
Kommunfullmäktige beslutar att AB Alebyggen för år 2014 ska erlägga en årlig
borgensavgift på 0,3 % på nyttjad borgensram. Avgiften erläggs till kommunen varje
tertial.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på sitt eget beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på Paula Örns beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen
avslår detsamma.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1.

Kommunfullmäktige antar Moderata samlingspartiets, Aledemokraternas, Folkpartiet
liberalernas, Centerpartiets och Kristdemokraternas verksamhetsplan för åren 2014-

Justerandes sign.
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2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

2016 med resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget och investeringsbudget för
2014.
Kommunfullmäktige beslutar att kommunens utdebitering för år 2014 ska vara 21,87 kr
per skattekrona.
Kommunfullmäktige uppdrar åt respektive nämnd att i enlighet med fullmäktiges beslut
om verksamhetsplan och kommunbidrag samt i enlighet med anvisningar från sektor
kommunstyrelsen besluta om nämndplan för år 2014 senast 2013-11-15 och att redovisa
respektive nämndplan och detaljbudget för år 2014 vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 16 december 2013.
Kommunfullmäktige ger nämnderna möjlighet att göra mindre omdisponeringar inom
sin totala investeringsbudget 2014 efter godkännande av kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att göra nödvändiga
kommunbidragsförändringar under år 2014 när löneavtalen har färdigförhandlats.
Kommunfullmäktige beslutar att kommunens låneskuld får uppgå till maximalt 500
Mnkr under år 2014. Inom totalbeloppet innefattas rätt att omsätta lån på 25 mnkr.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen,
eller deras ställföreträdare, att för kommunens räkning fortlöpande underteckna
erforderliga lånehandlingar, såväl nyupplåning som omsättning av lån, inom angiven
ram.
Kommunfullmäktige beslutar att reserverade medel för framtida pensioner ”återlånas”
för att begränsa den externa låneskulden.
Kommunfullmäktige godkänner ägardirektiven för AB Alebyggen.
Kommunfullmäktige beslutar att AB Alebyggen för år 2014 ska erlägga en årlig
borgensavgift på 0,5 % på nyttjad borgensram. Avgiften erläggs till kommunen varje
tertial.

Reservation

Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Ann-Christine Paulin (S), Hasse Andersson (S), Ingmarie
Torstensson (V) och Peter Rosengren (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut
avseende punkt 1 och 10 till förmån för Paula Örns beslutsförslag.
Yrkande

Paula Örn (S) yrkar bifall till följande förslag:
1. Kommunfullmäktige antar Arbetarpartiet Socialdemokraternas, Miljöpartiet de grönas,
och Vänsterpartiets verksamhetsplan för åren 2014-2016 med resultatbudget,
balansbudget, finansieringsbudget och investeringsbudget för 2014.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens utdebitering för år 2014 ska vara 21,87
kr per skattekrona.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt respektive nämnd att i enlighet med fullmäktiges
beslut om verksamhetsplan och kommunbidrag samt i enlighet med anvisningar från
sektor kommunstyrelsen besluta om nämndplan för år 2014 senast 2013-11-15 och
redovisa respektive nämndplan och detaljbudget för år 2014 vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 16 december 2013.
4. Kommunfullmäktige ger nämnderna möjlighet att göra mindre omdisponeringar inom
sin totala investeringsbudget 2014 efter godkännande av kommunstyrelsen.
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5. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att göra nödvändiga
kommunbidragsförändringar under år 2014 när löneavtalen har färdigförhandlats.
6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens låneskuld får uppgå till maximalt 500
mnkr under år 2014. Inom totalbeloppet innefattas rätt att omsätta lån på 25 mnkr.
7. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen,
eller deras ställföreträdare, att för kommunens räkning fortlöpande underteckna
erforderliga lånehandlingar, såväl nyupplåning som omsättning av lån, inom angiven
ram.
8. Kommunfullmäktige beslutar att reserverade medel för framtida pensioner ”återlånas”
för att begränsa den externa låneskulden.
9. Kommunfullmäktige godkänner ägardirektiven för AB Alebyggen.
10. Kommunfullmäktige beslutar att AB Alebyggen för år 2014 ska erlägga en årlig
borgensavgift på 0,3 % på nyttjad borgensram. Avgiften erläggs till kommunen varje
tertial.
Kommunfullmäktige fattar beslut om att ajournera sig kl. 18.25–18.50.
Peter Rosengren (MP)och Ingmarie Torstensson (V) yrkar bifall till Paula Örns (S) yrkande.
Mikael Berglund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag vilket var följande:
1. Kommunfullmäktige antar Moderata samlingspartiets, Aledemokraternas, Folkpartiet
liberalernas, Centerpartiets och Kristdemokraternas verksamhetsplan för åren 20142016 med resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget och investeringsbudget
för 2014.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens utdebitering för år 2014 ska vara 21,87
kr per skattekrona.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt respektive nämnd att i enlighet med fullmäktiges
beslut om verksamhetsplan och kommunbidrag samt i enlighet med anvisningar från
sektor kommunstyrelsen besluta om nämndplan för år 2014 senast 2013-11-15 och att
redovisa respektive nämndplan och detaljbudget för år 2014 vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 16 december 2013.
4. Kommunfullmäktige ger nämnderna möjlighet att göra mindre omdisponeringar inom
sin totala investeringsbudget 2014 efter godkännande av kommunstyrelsen.
5. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att göra nödvändiga
kommunbidragsförändringar under år 2014 när löneavtalen ska färdigförhandlats.
6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens låneskuld får uppgå till maximalt 500
mnkr under år 2014. Inom totalbeloppet innefattas rätt att omsätta lån på 25 mnkr.
7. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen,
eller deras ställföreträdare, att för kommunens räkning fortlöpande underteckna
erforderliga lånehandlingar, såväl nyupplåning som omsättning av lån, inom angiven
ram.
8. Kommunfullmäktige beslutar att reserverade medel för framtida pensioner ”återlånas”
för att begränsa den externa låneskulden.
9. Kommunfullmäktige godkänner ägardirektiven för ANB Alebyggen.
10. Kommunfullmäktige beslutar att AB Alebyggen för år 2014 ska erlägga en årlig
borgensavgift på 0,5 % på nyttjad borgensram. Avgiften erläggs till kommunen varje
tertial.
Justerandes sign.
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Rose-Marie Fihn (FP), Jan A Pressfeldt (AD), Elena Fridfelt (C) och Jan Skog (M) yrkar också
bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

Ordning för beslutsfattande

Ordförande Klas Nordh (FP) redovisar förslag till beslutsordning:
1. Kommunstyrelsens beslutsförslag punkt 1
2. Kommunstyrelsens beslutsförslag punkterna 2-9
3. Kommunstyrelsens beslutsförslag punkt 10
Kommunfullmäktige fastställer föreslagen beslutsordningen.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag, punkt 1 och Paula Örns
(S) yrkande, punkt 1. Ordförande finner kommunfullmäktige besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Omröstningsresultat

Votering begärs. Följande voteringsordning godkänns:
Ja – röst för bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag, punkt 1.
Nej – röst för bifall till Paula Örns (S) yrkande, punkt 1.
Kommunfullmäktige beslutar med 27 ja – röster mot 21 nej – röster att bifalla
kommunstyrelsens beslutsförslag.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag, punkterna 2-9 och finner
kommunfullmäktige besluta i enlighet med desamma.
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag, punkt 10 och Paula Örns
(S) yrkande, punkt 10. Ordförande finner kommunfullmäktige besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Omröstningsresultat

Votering begärs. Följande voteringsordning godkänns:
Ja – röst för bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag, punkt 10.
Nej – röst för bifall till Paula Örns (S) yrkande, punkt 10.
Kommunfullmäktige beslutar med 27 ja – röster mot 21 nej – röster att bifalla
kommunstyrelsens beslutsförslag.
Justerandes sign.
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Beslut
1. Kommunfullmäktige antar Moderata samlingspartiets, Aledemokraternas, Folkpartiet
liberalernas, Centerpartiets och Kristdemokraternas verksamhetsplan för åren 20142016 med resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget och investeringsbudget
för 2014.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens utdebitering för år 2014 ska vara 21,87
kr per skattekrona.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt respektive nämnd att i enlighet med fullmäktiges
beslut om verksamhetsplan och kommunbidrag samt i enlighet med anvisningar från
sektor kommunstyrelsen besluta om nämndplan för år 2014 senast 2013-11-15 och att
redovisa respektive nämndplan och detaljbudget år 2014 vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 16 december 2013.
4. Kommunfullmäktige ger nämnderna möjlighet att göra mindre omdisponeringar inom
sin totala investeringsbudget 2014 efter godkännande av kommunstyrelsen.
5. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att göra nödvändiga
kommunbidragsförändringar under år 2014 när löneavtalen har färdigbehandlats.
6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens låneskuld får uppgå till maximalt 500
mnkr under år 2014. Inom totalbeloppet innefattas rätt att omsätta lån på 25 mnkr.
7. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen,
eller deras ställföreträdare, att för kommunens räkning fortlöpande underteckna
erforderliga lånehandlingar, såväl nyupplåning som omsättning av lån, inom angiven
ram.
8. Kommunfullmäktige beslutar att reserverade medel för framtida pensioner ”återlånas”
för att begränsa den externa låneskulden.
9. Kommunfullmäktige godkänner ägardirektiven för AB Alebyggen.
10. Kommunfullmäktige beslutar att AB Alebyggen för år 2014 ska erlägga en årlig
borgensavgift på 0,5 % på nyttjad borgensram. Avgiften erläggs till kommunen varje
tertial.
Reservation

Jarl Karlsson (S), Eva Eriksson (S), Rolf Gustafsson (S), Paula Örn (S), Klas Karlsson (S),
Kerstin Stål (S), Dennis Ljunggren (S), Inga-Lill Andersson (S), Willy Kölborg (S), Monica
Samuelsson (S), Hasse Andersson (S), Stina-Kajsa Melin (S), Toni Andersson (S), Elaine
Björkman (S), Chatarina Eliasson (S), Mohammed Bitar (S), Peter Ohlsson (S), Johnny
Sundling (V), Ingmarie Torstensson (V), Peter Rosengren (MP) och Eva-Karin Andersson
(MP) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut, punkterna 1 och 10 till förmån för Paula
Örns yrkande, punkt 1 och 10.
___
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Omröstningslista § 130 – lista över voteringen angående kommunstyrelsens
beslutsförslag, punkt 1 och Paula Örns (S) yrkande, punkt 1.
Ja
Lennarth Nilsson (M)

X

Mikael Berglund (M)

X

Isabell Korn (M)

X

Inge Nilsson (M)

X

Kajsa Nilsson (M)

X

Jan Skog (M)

X

Erik Karlsson (M)

X

Daniel Mörner(M)

X

Fredrik Johansson(M)

X

Dan Björk (M)

X

Åke Johansson

X

Åke Niklasson (C)

X

Elena Fridfelt (C)

X

Rose-Marie Fihn (FP)

X

Lars-Erik Carlbom (FP)

X

Jonatan Sundeen (KD)

X

Chatarina Engström (KD)

X

Nej

Jarl Karlsson (S)

X

Eva Eriksson (S)

X

Rolf Gustavsson (S)

X

Paula Örn (S)

X

Klas Karlsson (S)

X

Kerstin Stål (S)

X

Dennis Ljunggren (S)

X

Inga-Lill Andersson (S)

X

Willy Kölborg (S)

X
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Ja

Nej

Monica Samuelsson (S)

X

Hasse Andersson (S)

X

Stina-Kajsa Melin (S)

X

Toni Andersson (S)

X

Elaine Björkman (S)

X

Chatarina Eliasson (S)

X

Mohammed Bitar (S)

X

Peter Ohlsson (S)

X

Johnny Sundling (V)

X

Ingmarie Torstensson (V)

X

Peter Rosengren (MP)

X

Eva-Karin Andersson (MP)

X

Jan A Pressfeldt (AD)

X

Börje Ohlsson (AD)

X

Ulf-Göran Solving (AD)

X

Heléne Ahlberg (AD)

X

Irma Solving (AD)

X

Sven Rydén (AD)

X

Rune Carlsson (SD)

X

Johan Fjellheim (SD)

X

Lennie Kjellman

X

Klas Nordh (FP)

X

Summa

Justerandes sign.
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Omröstningslista § 130 – lista över voteringen angående kommunstyrelsens
beslutsförslag, punkt 10 och Paula Örns (S) yrkande, punkt 10.
Ja
Lennarth Nilsson (M)

X

Mikael Berglund (M)

X

Isabell Korn (M)

X

Inge Nilsson (M)

X

Kajsa Nilsson (M)

X

Jan Skog (M)

X

Erik Karlsson (M)

X

Daniel Mörner(M)

X

Fredrik Johansson(M)

X

Dan Björk (M)

X

Åke Johansson

X

Åke Niklasson (C)

X

Elena Fridfelt (C)

X

Rose-Marie Fihn (FP)

X

Lars-Erik Carlbom (FP)

X

Jonatan Sundeen (KD)

X

Chatarina Engström (KD)

X

Nej

Jarl Karlsson (S)

X

Eva Eriksson (S)

X

Rolf Gustavsson (S)

X

Paula Örn (S)

X

Klas Karlsson (S)

X

Kerstin Stål (S)

X

Dennis Ljunggren (S)

X

Inga-Lill Andersson (S)

X

Willy Kölborg (S)

X

Justerandes sign.
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Ja

Nej

Monica Samuelsson (S)

X

Hasse Andersson (S)

X

Stina-Kajsa Melin (S)

X

Toni Andersson (S)

X

Elaine Björkman (S)

X

Chatarina Eliasson (S)

X

Mohammed Bitar (S)

X

Peter Ohlsson (S)

X

Johnny Sundling (V)

X

Ingmarie Torstensson (V)

X

Peter Rosengren (MP)

X

Eva-Karin Andersson (MP)

X

Jan A Pressfeldt (AD)

X

Börje Ohlsson (AD)

X

Ulf-Göran Solving (AD)

X

Heléne Ahlberg (AD)

X

Irma Solving (AD)

X

Sven Rydén (AD)

X

Rune Carlsson (SD)

X

Johan Fjellheim (SD)

X

Lennie Kjellman

X

Klas Nordh (FP)

X

Summa

Justerandes sign.
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KS0177/12
KF § 131

Boendeutredning – Behov av boendeplatser i
äldreomsorgen
Sektor kommunstyrelsen har på uppdrag av kommunchefen gjort en utredning som belyser
behovet av boendeplatser i äldreomsorgen.
Fram till år 2025 ökar antalet Alebor över 80 år med mer än 50 procent. Behovet av bostäder
anpassade till den åldrande människans behov kommer att bli mycket stort under överskådlig
tid framöver. För att klara av den förestående demografiska utvecklingen måste fler bostäder
för äldre skapas. Boendeplanering måste ha en framträdande plats i kommunen och
planeringen av boenden för äldre människor ska ses som en naturlig del i den generella
bostadsplaneringen.
Boendeutredningen belyser ett antal variabler som påverkar det framtida behovet av
äldreboenden. Då dessa kan ändras framöver bör utredningen ses som ett beslutsstöd för
omsorgs- och arbetsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i planeringen av boenden för
äldre.
Boendeutredningen har remissbehandlats av omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden som har
ställt sig bakom utredningens förslag.
Beslutsunderlag








Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-05-21, § 80.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-05-03.
Boendeutredningen – behov av boendeplatser i äldreomsorgen.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens protokoll 2012-12-13, § 176.
Tjänsteutlåtande sektor arbete, trygghet och omsorg 2012-11-26.
Remissvar kommunala pensionärsrådet, 2013-04-08.

Beslutsgång

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

1.
2.
3.

Kommunfullmäktige antar Boendeutredningen – Behov av boendeplatser i
äldreomsorgen.
Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i samverkan med
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden, strategiskt arbeta med en boendeplanering där
bostäder för äldre är en naturlig del av den generella bostadsplaneringen.
Kommunfullmäktige beslutar att ge omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag
att göra en förenklad översyn av boendeutredningen vartannat år.

Justerandes sign.
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4.

Kommunfullmäktige beslutar att boendeutredningen som togs fram 2006 och
reviderades 2009 (Boendeutredning – behov av boendeplatser i äldreomsorgen med
utblick 2016 och tankar inför 2020) upphör att gälla.
Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att planera ett nytt särskilt
boende i Älvängen. Detta arbete ska påbörjas år 2014.

5.

Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige antar Boendeutredningen –Behov av boendeplatser i
äldreomsorgen.
2. Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i samverkan med
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden, strategiskt arbeta med en boendeplanering där
bostäder för äldre är en naturlig del av den generella bostadsplaneringen.
3. Kommunfullmäktige beslutar att ge omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag
att göra en förenklad översyn av boendeutredningen vartannat år.
4. Kommunfullmäktige beslutar att boendeutredningen som togs fram 2006 och
reviderades 2009 (Boendeutredning – behov av boendeplatser i äldreomsorgen med
utblick 2016 och tankar inför 2020) upphör att gälla.
5. Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att planera ett nytt särskilt
boende i Älvängen. Detta arbete ska påbörjas år 2014.
___
Beslutsexpediering

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Sektorchef sektor arbete, trygghet och omsorg
Äldreomsorgschef
Kommunala pensionärsrådet

Justerandes sign.
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KS0147/12
KF § 132

Folkhälsoplan för Ale kommun 2012-2014
Förslag till folkhälsoplan 2012-2014 har tagits fram i samverkan med tjänstemän från hälsooch sjukvårdsnämnd 4 under 2011 och sändes våren 2012 ut på remiss till kommunens
sektorer och behandlades i ledningsgrupper. Detta är andra gången en flerårig folkhälsoplan
tas fram i Ale. Folkhälsoplan 2003-2006 antogs av kommunfullmäktige 2003.
Dokumentet har varit på remiss hos Utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden
Detta har genomförts i en andra remissomgång.
Rådet för Hälsa och trygghet behandlade frågan vid sitt sammanträde 2012-06-19.
Beslutsunderlag






Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-05-21, § 83.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-05-03.
Omsorg- och arbetsmarknadsnämndens protokoll, 2013-03-28, § 35.
Folkhälsoplan 2102-2014.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1.

Kommunfullmäktige antar Folkhälsoplan för Ale kommun att gälla för tidsperioden
2013-2015.

Under kommunfullmäktiges sammanträde anmäler Jarl Karlsson (S) jäv i ärendet och deltar
således ej i behandlingen i ärendet. Kerstin Grund (S) träder in som ersättare för Jarl Karlsson
(S).
Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige antar Folkhälsoplan för Ale kommun att gälla tidsperioden 20132015.

Justerandes sign.
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___
Beslutsexpediering
Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden
Rådet för Hälsa och Trygghet
Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 (HSN4)

Justerandes sign.
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KS0104/13
KF § 133

Fördjupad översiktsplan för Nödinge
I diskussioner har stadsarkitekten fått i uppdrag att skriva fram ett förslag till Fördjupad
Översiktsplan, FÖP, för Nödinge tätort. Beslut om FÖP tas av kommunfullmäktige.
Planprocessen följer en översiktsplan där allmänhetens påverkan kan ske i samråds- och
utställningsskedet.
Syftet är att
1. Belysa hur Nödinge kan utvecklas till en attraktiv småstad där bostäder, kommersielloch offentlig service kan ges möjligheter att utvecklas. Detta är en fortsättning och
konkretisering av 2009 års strukturstudie.
Målet är att
1. Föreslå en långsiktig, sammanhållen lösning av framtida gatu-, torg- och grönytor samt
möjlighet till ny bebyggelse. Möjligheterna att enklare nå älvstranden ska utredas.
2. Föreslå långsiktiga trafik- och parkeringslösningar för de centrala delarna av Nödinge.
Beslutsunderlag




Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-05-21, § 84.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-05-03.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1.
2.

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att påbörja en fördjupad
översiktsplan över Nödinge.
Kommunfullmäktige uppdrar till översiktsplanens styrgrupp att leda arbetet.

Beslutsgång

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

Justerandes sign.
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Beslut
1. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att påbörja en fördjupad
översiktsplan över Nödinge.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till översiktsplanens styrgrupp att leda arbetet.

___
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Översiktsplanens styrgrupp

Justerandes sign.
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KS0057/13
KF § 134

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 28 f-g
LSS 2013
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden redovisar i beslut 2013-05-23 § 60 en rapport över ej
verkställda beslut enlig 28 f-g LSS.
Beslutsunderlag





Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2013-05-23 § 60
Statistikrapport från sektor arbete, trygghet och omsorg 2013-05-06
Tjänsteutlåtande från sektor arbete, trygghet och omsorg 2013-05-03

Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

Justerandes sign.
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KS0056/13
KF § 135

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1
§ SoL 2013
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden redovisar i beslut 2013-05-23 § 59 en rapport över ej
verkställda beslut enlig 4 Kap. 1 § Socialtjänstlagen, SoL
Beslutsunderlag





Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2013-05-23 § 59
Statistikrapport från sektor arbete, trygghet och omsorg 2013-05-15
Tjänsteutlåtande från sektor arbete, trygghet och omsorg 2013-05-06

Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

Justerandes sign.
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KF § 136

Önskan om en trevlig sommar
Ordförande Klas Nordh (FP) tackar kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare för vårens
arbete och önskar dem en trevlig sommar.
Vice ordförande Inga-Lill Andersson (S) tackar ordförande Klas Nordh (FP) för vårens arbete
och önskar honom en trevlig sommar.

Justerandes sign.
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