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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-11

Plats och tid
Närvarande ledamöter

A-salen Medborgarhuset Alafors, kl. 18:00 - 19.55. Ajournering kl.
19.25–19.50.
Klas Nordh (FP), ordförande Isabell Korn (M)
Mikael Berglund (M)
Kajsa Nilsson (M)
Inge Nilsson (M)
Ewa Johansson (M)
Jan Skog (M)
Fredrik Johansson (M)
Dan Björk (M)
Åke Johansson (M)
Rose-Marie Fihn (FP)
Chatarina Engström (KD)
Jarl Karlsson (S)
Eva Eriksson (S)
Rolf Gustavsson (S)
Paula Örn (S)
Kerstin Stål (S)
Inga-Lill Andersson (S)
Dennis Ljunggren (S)
Monica Samuelsson (S)
Hasse Andersson (S)
Natalya Raad (S) §§ 163-191
Toni Andersson (S)
Elaine Björkman (S)
Catharina Eliasson (S)
Elisabeth Bredesen (S)
Peter Ohlsson (S)
Ingmarie Torstensson (V)
Johnny Sundling (V)
Tommy Gustafsson (V)
Peter Rosengren (MP)
Minna Jernström (MP) §§ 160-183
Jan A. Pressfeldt (AD) §§ 160- Ingela Nordhall (AD) §§ 160-176
183
Helene Ahlberg (AD)
Ulf-Göran Solving (AD)
Sven Rydén (AD)
Lennie Kjellman (SD)
Johan Fjellheim (SD) §§ 184-191

Tjänstgörande ersättare

Daniel Mörner (M)
Elena Fridfelt (C)
Tony Karlsson (KD)
Klas Karlsson (S)
Eva-Karin Andersson (MP) §§
184-191
Irma Solving (AD) §§ 177-191

Ida Löfgren (M)
Joanna Wolodarska Nord (FP)
Stina-Kajsa Melin (S)
Mahlin Engstrand (S) §§ 160-162
Börje Ohlsson (AD)
Maria Ohlsson (AD) §§ 184-191
Robert Jansson (SD)

Ersättare och övriga
deltagare

Mahlin Engstrand (S) §§ 163- Erik Karlsson (M)
183
Jan Samuelsson (FP) §§ 176-191
Dennis Thomsen (S)
Mohammed Bitar (S)
Eje Engstrand (S)
Irma Solving (AD) §§ 160-176
Eva-Karin Andersson (MP) §§
160-183
Maria Ohlsson (AD) §§ 160-183

Justeringens plats och tid

Björn Järbur, tf. kommunchef Cecilia Stedt, sekreterare
Irene Hellekant,
kommunrevisionens ordf. § 179
Inga-Lill Andersson, Ingela Nordhall §§ 160-176 och Mikael Berglund
§§ 177-191
Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7, Nödinge

Paragrafer

160-191

Utses att justera

Underskrifter
Cecilia Stedt, Sekreterare

Klas Nordh, Ordförande

Inga-Lill Andersson, Justerare

Ingela Nordhall, Justerare §§ 160-176

Mikael Berglund, Justerare §§
177-191

PROTOKOLL

2(62)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-11

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2013-11-11

Datum för anslags uppsättande

2013-11-22

Datum för anslags nedtagande

2013-12-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7
Nödinge

Underskrift
Cecilia Stedt

Justerandes sign.
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KF § 160

Beslut om ändring av dagordning för mötet
Ordförande Klas Nordh (FP) föreslår att dagordningen för dagens möte ändras i enlighet med
följande förslag:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Justerandes sign.

Val av justerare samt fastställande av tid och plats för justering
Allmänhetens frågestund 2013
Information från revisionen 2013
Val av ny ersättare till utbildningsnämnden
Val av ny ersättare i demokratiberedningen, valberedningen och omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
Val av ledamot i Surtefonden
Val av ny ersättare i valnämnden
Revidering samt komplettering av taxor gällande Ale fritids verksamheter
Hyressättning inom äldreomsorg – Vikadamm
Översyn av taxor inom funktionshinderenheten, individ- och familjeomsorg
samt arbetsmarknadsenheten
Taxor för kost till korttidsverksamhet inom funktionshinderområdet
Taxa vid tillfällig dödsboförvaltning med mera
Taxa för tillsyn av receptfria läkemedel
Taxa för serveringstillstånd
Hemstjänsttaxa
Kommunrevisionens granskning av uppföljningsrapport 4 med delårsbokslut
per 2013-08-31 och årsprognos för Ale kommun och dess bolag
Uppföljningsrapport 4 med delårsbokslut per 2013-08-31 och årsprognos för
Ale kommun och dess bolag
Drogpolitiskt program för Ale kommun 2011-2015
Ny arbetsmiljöpolicy för Ale kommun
Hemställan om yttrande från Alebyggen rörande försäljning av Alebyggens
äldreboenden
Ianspråktagande av fetmarkerade medel för näridrottsplats i Nödinge
Motioner och medborgarförslag som ej beretts färdigt hösten 2013
Svar på medborgarförslag från Pauli Lyyski med flera om att ansluta Ale
kommun till förvaltningsområde för finska
Svar på motion från sverigedemokraterna om ny rutin med begäran om
belastningsutdrag vid anställning inom kommunens alla omsorgsområden
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2014
Taxa för återställning av schakter inom gatu- och grönområden
Taxa renhållning 2014
Delgivningar

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner kommunfullmäktige besluta i enlighet
med det samma.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att ändra ordningen för hantering av dagens ärenden i
enlighet med ovanstående disposition.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS0031/13
KF § 161

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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KS0032/13
KF § 162

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2013-11-11

KS0003/13
KF § 163

Val av ny ersättare till utbildningsnämnden
Med anledning av att kommunfullmäktige 2013-09-30 § 145 beslutade att bordlägga valet av
ny ersättare i utbildningsnämnden efter Catrin Vanneryr (S) så väcks frågan igen.
Valberedningen föreslår att Jim Zetterman (S) utses till ny ersättare i utbildningsnämnden.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse Jim Zetterman (S) till ny ersättare i
utbildningsnämnden.
___
Beslutsexpediering
Jim Zetterman
Utbildningsnämnden
Personal

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

10(62)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-11

KS0003/13
KF § 164

Val av ny ersättare i demokratiberedningen,
valberedningen och omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
Med anledning av att kommunfullmäktige 2013-09-30 § 150 beslutade att bordlägga val av ny
ersättare till valberedningen, demokratiberedningen och omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden efter Maria Bergérus (V) så lyfter kommunfullmäktige frågan igen i
samband med dagens möte.
Valberedningen föreslår att Johnny Sundling (V) väljs till ny ersättare i demokratiberedningen
och valberedningen. Vidare föreslår valberedningen att Lisa Gustafsson (V) väljs till ny
ersättare i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse Johnny Sundling (V) till ny ersättare i
demokratiberedningen och valberedningen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att utse Lisa Gustafsson (V) till ny ersättare i omsorgsoch arbetsmarknadsnämnden.
___
Beslutsexpediering
Johnny Sundling
Lisa Gustafsson
Handläggare sektor kommunstyrelsen
Utvecklings- och förvaltningssekreterare
Omsorgs- och arbetsmarknasnämnden
Personal

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS0003/13
KF § 165

Val av ny ledamot till Surtefonden
Med anledning av att kommunfullmäktige 2013-09-30 § 149 beslutade att bordlägga val av ny
ledamot i Surtefonden efter Owe Olssons (AD) entledigande, väcks frågan åter på dagens
möte.
Valberedningen föreslår Timo Marklund (AD) väljs till ny ledamot i Surtefonden.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse Timo Marklund (AD) till ny ledamot i
Surtefonden.
___
Beslutsexpediering
Timo Marklund
Handläggare sektor kommunstyrelsen
Förvaltningsekonom sektor kommunstyrelsen
Personal

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS0003/13
KF § 166

Val av ny ersättare i valnämnden
Med anledning av att Åke Andersson (S) har gått ur tiden väcks frågan om val av ny ersättare i
valnämnden.
Valberedningen föreslår att Stefan Hagman (S) väljs till ny ersättare i valnämnden.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar utse Stefan Hagman (S) till ny ersättare i valnämnden.
___
Beslutsexpediering
Stefan Hagman
Handläggare sektor kommunstyrelsen
Personal

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KF § 167

Avsägelse från Mattias Klysing (FP) gällande
förtroendeuppdrag som ersättare i omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
Matthias Klysing (FP) har inkommit med en begäran om att få bli entledigad från
förtroendeuppdraget som ersättare i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.
Valberedningen föreslår att Mattias Klysing (FP) blir entledigad från sitt förtroendeuppdrag
samt att valet av ny ersättare till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden, bordläggs.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Mattias Klysing (FP) från sitt
förtroendeuppdrag som ersättare i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga val av ny ersättare till omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden.
___
Beslutsexpediering
Mattias Klysing
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Personal
Utvecklings- och förvaltningssekreterare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KF § 168

Avsägelse från Torbjörn Köre (MP) beträffande
förtroendeuppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige
Torbjörn Köre (MP) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från
förtroendeuppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Valberedningen föreslår att Torbjörn Köre (MP) ska enledigas från sitt förtroendeuppdrag
som ersättare i kommunfullmäktige samt att länsstyrelsen skall tillskrivas angående en ny
sammanräkning.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Torbjörn Köre (MP) från sitt
förtroendeuppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige beslutar att länsstyrelsen skall tillskrivas angående en ny
sammanräkning.
___
Beslutsexpediering
Torbjörn Köre
Handläggare sektor kommunstyrelsen
Utvecklings- och förvaltningssekreterare
Länsstyrelsen
Personal

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-11

KS0083/13
KF § 169

Revidering samt komplettering av taxor gällande
Ale fritids verksamheter
Sektor utbildning, kultur och fritid har lämnat ett tjänsteutlåtande med förslag på förändring
av taxor för lokalhyra i och på kommunens anläggningar som har godkänts och beslutats av
Kultur- och fritidsnämnden. Orsaken till revideringen är att befintliga taxeregler inte stämmer
överens med de bidragsbestämmelser som idag gäller.
De föreslagna taxorna för lokalhyra i och på kommunens anläggningar är indelade i 5 olika
nivåer. Taxenivåernas indelning styrs av deltagarnas ålder, om föreningen/organisationen är
ideell eller kommersiell och om den är verksam inom eller utanför Ale kommun. Regler för
hantering av avbeställningsavgift, skadegörelse/ordningsavgifter och kontrakt/bokningsbesked har tillkommit.
Sektorn föreslår en årlig översyn av taxorna för lokalhyra i och på kommunens anläggningar.
Sektor kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar det föreliggande förslaget.
Beslutsunderlag






Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-10-01, § 136.
Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2013-02-27.
Förslag på Ale Fritids taxor för lokalhyra mm.
Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 2013-03-20.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att taxorna revideras i enligt med bilagan ”Förslag på Ale
Fritids taxor för lokalhyra mm” från och med 2013-10-01.
Under kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Jarl Karlsson (S) på att de nya taxorna
för Ale Fritid ska börja gälla från och med 2014-01-01.

Yrkande

Kommunstyrelsens beslutsförslag
Jarls Karlssons (S) ändringsyrkande
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och finner
kommunfullmäktige bifaller det samma.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-11

Ordförande ställer proposition på Jarl Karlssons (S) ändringsyrkande och finner
kommunfullmäktige bifaller det samma.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att taxorna revideras i enlighet med bilagan ”Förslag på
Ale Fritids taxor för lokalhyra m.m.” från och med 2014-01-01.
___
Beslutsexpediering
Ekonomichef
Sektorchef, sektor utbildning, kultur och fritid
Verksamhetschef kultur – och fritid
Enhetschef, barn- och ungdom

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-11

KS0149/13
KF § 170

Hyressättning inom äldreomsorg - Vikadamm
Hyressättningen på Vikadamm är eftersatt och bör regleras. Kommunen ska ha
kostnadstäckning för sina utgifter samtidigt som kommuninvånarna ska behandlas enligt
likställighetsprincipen. I första hand ska kostnaden för de investeringar som hittills gjorts på
Vikadamm läggas på hyran.
Sektor arbete, omsorg och trygghet föreslår ny hyressättning på Vikadamm från och med
2014-01-01. Det sker genom en stegvis höjning under tre år för att komma i nivå med övriga
boenden i kommunen samt därtill tillkommande årlig förändring av hyrorna.
Sektor kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar föreliggande förslag.
Beslutsunderlag







Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-10-01, § 135.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-09-04.
Protokoll Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2013-06-20.
Tjänsteutlåtande sektor arbete, trygghet och omsorg 2013-05-28.
Remissvar från kommunala pensionärsrådet samt bilaga på förslag till hyressättning.

Yrkande

Paula Örn lämnar följande yrkande:
Kommunfullmäktige beslutar om ny hyressättning på Vikadamm där hyrorna
justeras över tre år för enheter på 20 m² eller mindre och över fem år för enheter
större än 20 m² till den nivå som föreslagits av sektor arbete, trygghet och omsorg.
Kommunfullmäktige beslutar att hyresregleringen fördelas jämnt över tre respektive
fem år.
Kommunfullmäktige beslutar att vid inflyttning av ny hyresgäst fastställs hyran till
normalhyra.
Rose-Marie Fihn (FP) 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 Paula Örns beslutsförslag.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1.

Kommunfullmäktige beslutar om ny hyressättning på Vikadamm där hyrorna justeras
över tre år för enheter på 20 m² eller mindre och över fem år för enheter större än 20
m² till den nivå som föreslagits av sektor arbete, trygghet och omsorg.
Kommunfullmäktige beslutar att hyresregleringen fördelas jämnt över tre respektive fem
år.
Kommunfullmäktige beslutar att vid inflyttning av ny hyresgäst fastställs hyran till
normalhyra.

2.
3.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och finner
kommunfullmäktige besluta det samma.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar om ny hyressättning på Vikadamm där hyrorna justeras
över tre år för enheter på 20 m² eller mindre och över fem år för enheter större än 20
m² till den nivå som föreslagits av sektor arbete, trygghet och omsorg.
2. Kommunfullmäktige beslutar att hyresregleringen fördelas jämnt över tre respektive
fem år.
3. Kommunfullmäktige beslutar att vid inflyttning av ny hyresgäst fastställs hyran till
normalhyra.
___
Beslutsexpediering
Ekonomichef
Budgetchef
Sektorchef arbete, trygghet och omsorg
Verksamhetschef äldreomsorg

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-11

KS0176/12
KF § 171

Översyn av taxor inom funktionshinderenheten,
individ- och familjeomsorg samt
arbetsmarknadsenheten
Kommunstyrelsens arbetsutskott har på sammanträde 2012-10-02 återremitterat ärende § 137
enligt dnr KS 176/12 och begärt ett tydliggörande av kostnadsnivåerna och därefter remittera
ärendet som hör till rådet för funktionshinder. Sektor arbete, trygghet och omsorg har lämnat
förslag att införa nya taxor inom funktionshinderområdet. Sektorn konstaterat en ökning av
köpt verksamhet för barn och gymnasieplatser/folkhögskola för elever. Mot denna bakgrund
har sektorn bedömt att den möjlighet som lagen medger ska prövas. Föräldrarna ska bidra till
sina barns försörjning i skälig omfattning. En inkomstprövad avgift på maximalt det som
motsvarar underhållsbeloppet, för närvarande på 1 273 kronor, ska tas ut från respektive
förälder/månad.
Det förekommer även beslut om tillfälliga boenden i kommunen och köp av boendeplatser
enligt Socialtjänstlagen för människor med olika funktionsnedsättningar. Sektorn ska ta ut en
egenavgift enligt det som finns reglerat i lagar och allmänna råd.
Sektor kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar det föreliggande förslaget.
Beslutsunderlag










Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-10-01, § 137.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-09-04
Protokoll från Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2013-05-23
Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2013-02-11
Tjänsteutlåtande från sektor arbete, trygghet och omsorg 2012-12-27
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-02
SKL cirkulär nr: 2006:54
SKL cirkulär nr: 08:81

Yrkande

Rose-Marie Fihn (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.
Beslutsgång

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

20(62)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-11

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1.

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med SKL:s riktlinjer gällande avgifter för
placerade barn under 18 år, ta ut den egenavgift (motsvarande underhållsbeloppet), som
inkomstprövas och som för närvarande uppgår till 1 273 kr/månad från respektive
förälder.

2.

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med SKL:s riktlinjer gällande avgifter för elever
med funktionsnedsättning på gymnasieskola/folkhögskola utanför Ale kommun, ta ut
den egenavgift (motsvarande underhållsbeloppet), som inkomstprövas och som för
närvarande uppgår till 1 273 kr/månad från respektive förälder. Detta ska gälla när
eleven bor och lever på skolan.

3.

Kommunfullmäktige beslutar att sektor arbete, trygghet och omsorg tar ut egenavgift av
personer som får boende beviljat utanför kommunen samt vid beslut om tillfälligt
boende i kommunen, enligt Socialtjänstlagen.

4.

Kommunfullmäktige beslutar att sektor arbete, trygghet och omsorg upprättar rutiner
för hur de enskilda ska informeras om avgiften och hur den beräknas.

5.

Kommunfullmäktige beslutar att förslaget ska gälla från 2014-01-01.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner
kommunfullmäktige beslutar det samma.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med SKL:s riktlinjer gällande avgifter för
placerade barn under 18 år, ta ut den egenavgift (motsvarande underhållsbeloppet),
som inkomstprövas och som för närvarande uppgår till 1 273 kr/månad från
respektive förälder.
2. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med SKL:s riktlinjer gällande avgifter för
elever med funktionsnedsättning på gymnasieskola/folkhögskola utanför ale kommun,
ta ut den egenavgift (motsvarande underhållsbeloppet), som inkomstprövas och som
för närvarande uppgår till 1 273 kr/månad från respektive förälder. Detta ska gälla när
eleven bor och lever på skolan.
3. Kommunfullmäktige beslutar att sektor arbete, trygghet och omsorg tar ut egenavgift
av personer som får boende beviljat utanför kommunen samt vid beslut om tillfälligt
boende i kommunen, enligt Socialtjänstlagen.
4. Kommunfullmäktige beslutar att sektor arbete, trygghet och omsorg upprättar rutiner
för hur de enskild aska informeras om avgiften och hur den ska beräknas.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

21(62)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-11

5. Kommunfullmäktige beslutar att förslaget ska gälla från 2014-01-01.
___
Beslutsexpediering
Ekonomichef
Budgetchef
Sektorchef arbete, omsorg och trygghet
Verksamhetschef funktionshinder sektor arbete, omsorg och trygghet
Verksamhetschef IFO sektor arbete, omsorg och trygghet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

22(62)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-11

KS0177/13
KF § 172

Taxor för kost till korttidsverksamhet inom
funktionshinderområdet
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-17 om Ales verksamhetsplan för 2014-2016. Beslut
om taxor ska tas på kommunfullmäktiges möte den 28 oktober 2013.
Beslut om anvisningar för taxor togs av Kommunstyrelsen 2013-08-20. Förslaget ska
behandlas i respektive nämnd senast 2013-09-25. Omsorgs- och arbetsmarknaden har fått
anstånd att inkomma med beslut i ärendet till KS senast 2013-10-03.
Sektorn har gjort en generell uppräkning av alla taxor enligt Konsumentprisindex (KPI). Taxor
för hemsjukvård, ledsagning, avlastning, växelboende samt avgift för vård av barn utanför det
egna hemmet har räknats upp enligt omsorgsprisindex (OPI). Hemtjänsttaxa, taxa för
serveringstillstånd, taxa för tillsyn av receptfria läkemedel är nya taxor samt taxa för tillfällig
dödsboförvaltning mm är nya taxor.
Taxorna och avgifterna inom sektorns verksamhetsområden är svåra att jämföra mellan
kommuner. Många variabler påverkar hur en kommun sätter sina taxor bland annat inom
hemtjänst och övriga omsorgstaxor. På grund av den korta handläggningstid sektorn haft att
bereda ärendet bifogas inget historikdiagram med årliga förändringar. Kontakt har tagits med
GR gällande om det finns jämförelser mellan GR-kommunerna avseende taxorna inom
sektorns verksamhetsområden. I dagsläget finns ingen sådan.
Beslutsunderlag









Bilaga översikt taxor inom sektor ATO. 2013-08-31
Bilaga cirkulär från SKL 13:19 Definitivt omsorgsprisindex (OPI) 2013.
Tjänsteutlåtande - hemtjänsttaxa, Ann-Sofie Borg, sektor arbete, trygghet och omsorg
2013-09-02
Tjänsteutlåtande - Serveringstillstånd, Ulrika Söderlund, sektor arbete, trygghet och
omsorg 2013-08-29
Tjänsteutlåtande – Receptfria läkemedel, Ulrika Söderlund sektor arbete, trygghet och
omsorg 2013-08-29
Tjänsteutlåtande – Taxa tillfällig dödsboförvaltning mm, Jenny Granhage, sektor arbete,
trygghet och omsorg 2013-08-31
Bilaga måltider korttidsverksamhet, Agneta Lindell, sektor arbete, trygghet och omsorg
2013-08-30

Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen antar omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens beslut som sitt eget beslutsförslag till kommunfullmäktige.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

23(62)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-11

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1.
2.
3.

Kommunfullmäktige antar föreslagna taxor enligt bilagor.
Kommunfullmäktige beslutar att de nya taxorna ska gälla från och med 1 januari 2014.
Kommunfullmäktige beslutar att taxorna räknas upp årligen enligt konsumentprisindex
(KPI) eller omsorgsprisindex (OPI), avrundat till jämna ental kronor.

Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige antar föreslagna taxor enligt bilagor.
2. Kommunfullmäktige beslutar att de nya taxorna ska gälla från och med 1 januari 2014.
3. Kommunfullmäktige beslutar att taxorna räknas upp årligen enligt
konsumentprisindex (KPI) eller omsorgsprisindex (OPI), avrundat till jämna ental
kronor.
___
Beslutsexpediering
Chef sektor arbete, trygghet och omsorg
Verksamhetschefer sektor arbete, trygghet och omsorg
Controller sektor arbete, trygghet och omsorg

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

24(62)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-11

KS0177/13
KF § 173

Taxa vid tillfällig dödsboförvaltning med mera
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-17 om Ales verksamhetsplan för 2014-2016. Beslut
om taxor ska tas på kommunfullmäktiges möte den 28 oktober 2013.
Beslut om anvisningar för taxor togs av Kommunstyrelsen 2013-08-20. Förslaget ska
behandlas i respektive nämnd senast 2013-09-25. Omsorgs- och arbetsmarknaden har fått
anstånd att inkomma med beslut i ärendet till KS senast 2013-10-03.
Sektorn har gjort en generell uppräkning av alla taxor enligt Konsumentprisindex (KPI). Taxor
för hemsjukvård, ledsagning, avlastning, växelboende samt avgift för vård av barn utanför det
egna hemmet har räknats upp enligt omsorgsprisindex (OPI). Hemtjänsttaxa, taxa för
serveringstillstånd, taxa för tillsyn av receptfria läkemedel är nya taxor samt taxa för tillfällig
dödsboförvaltning mm är nya taxor.
Taxorna och avgifterna inom sektorns verksamhetsområden är svåra att jämföra mellan
kommuner. Många variabler påverkar hur en kommun sätter sina taxor bland annat inom
hemtjänst och övriga omsorgstaxor. På grund av den korta handläggningstid sektorn haft att
bereda ärendet bifogas inget historikdiagram med årliga förändringar. Kontakt har tagits med
GR gällande om det finns jämförelser mellan GR-kommunerna avseende taxorna inom
sektorns verksamhetsområden. I dagsläget finns ingen sådan.
Beslutsunderlag









Bilaga översikt taxor inom sektor ATO. 2013-08-31
Bilaga cirkulär från SKL 13:19 Definitivt omsorgsprisindex (OPI) 2013.
Tjänsteutlåtande - hemtjänsttaxa, Ann-Sofie Borg, sektor arbete, trygghet och omsorg
2013-09-02
Tjänsteutlåtande - Serveringstillstånd, Ulrika Söderlund, sektor arbete, trygghet och
omsorg 2013-08-29
Tjänsteutlåtande – Receptfria läkemedel, Ulrika Söderlund sektor arbete, trygghet och
omsorg 2013-08-29
Tjänsteutlåtande – Taxa tillfällig dödsboförvaltning mm, Jenny Granhage, sektor arbete,
trygghet och omsorg 2013-08-31
Bilaga måltider korttidsverksamhet, Agneta Lindell, sektor arbete, trygghet och omsorg
2013-08-30

Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen antar omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens beslut som sitt eget beslutsförslag till kommunfullmäktige.
Beslutsgång

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

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

25(62)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-11

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.
2.
3.

Kommunfullmäktige antar föreslagna taxor enligt bilagor.
Kommunfullmäktige beslutar att de nya taxorna ska gälla från och med 1 januari 2014.
Kommunfullmäktige beslutar att taxorna räknas upp årligen enligt konsumentprisindex
(KPI) eller omsorgsprisindex (OPI), avrundat till jämna ental kronor.

Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige antar föreslagna taxor enligt bilagor.
2. Kommunfullmäktige beslutar att de nya taxorna ska gälla från och med 1 januari 2014.
3. Kommunfullmäktige beslutar att taxorna räknas upp årligen enligt
konsumentprisindex (KPI) eller omsorgsprisindex (OPI), avrundat till jämna ental
kronor.
___
Beslutsexpediering
Chef för sektor arbete, trygghet och omsorg
Verksamhetschefer sektor arbete, trygghet och omsorg
Controller sektor arbete, trygghet och omsorg

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

26(62)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-11

KS0177/13
KF § 174

Taxor för tillsyn av receptfria läkemedel
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-17 om Ales verksamhetsplan för 2014-2016. Beslut
om taxor ska tas på kommunfullmäktiges möte den 28 oktober 2013.
Beslut om anvisningar för taxor togs av Kommunstyrelsen 2013-08-20. Förslaget ska
behandlas i respektive nämnd senast 2013-09-25. Omsorgs- och arbetsmarknaden har fått
anstånd att inkomma med beslut i ärendet till KS senast 2013-10-03.
Sektorn har gjort en generell uppräkning av alla taxor enligt Konsumentprisindex (KPI). Taxor
för hemsjukvård, ledsagning, avlastning, växelboende samt avgift för vård av barn utanför det
egna hemmet har räknats upp enligt omsorgsprisindex (OPI). Hemtjänsttaxa, taxa för
serveringstillstånd, taxa för tillsyn av receptfria läkemedel är nya taxor samt taxa för tillfällig
dödsboförvaltning mm är nya taxor.
Taxorna och avgifterna inom sektorns verksamhetsområden är svåra att jämföra mellan
kommuner. Många variabler påverkar hur en kommun sätter sina taxor bland annat inom
hemtjänst och övriga omsorgstaxor. På grund av den korta handläggningstid sektorn haft att
bereda ärendet bifogas inget historikdiagram med årliga förändringar. Kontakt har tagits med
GR gällande om det finns jämförelser mellan GR-kommunerna avseende taxorna inom
sektorns verksamhetsområden. I dagsläget finns ingen sådan.
Beslutsunderlag









Bilaga översikt taxor inom sektor ATO. 2013-08-31
Bilaga cirkulär från SKL 13:19 Definitivt omsorgsprisindex (OPI) 2013.
Tjänsteutlåtande - hemtjänsttaxa, Ann-Sofie Borg, sektor arbete, trygghet och omsorg
2013-09-02
Tjänsteutlåtande - Serveringstillstånd, Ulrika Söderlund, sektor arbete, trygghet och
omsorg 2013-08-29
Tjänsteutlåtande – Receptfria läkemedel, Ulrika Söderlund sektor arbete, trygghet och
omsorg 2013-08-29
Tjänsteutlåtande – Taxa tillfällig dödsboförvaltning mm, Jenny Granhage, sektor arbete,
trygghet och omsorg 2013-08-31
Bilaga måltider korttidsverksamhet, Agneta Lindell, sektor arbete, trygghet och omsorg
2013-08-30

Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen antar omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens beslut som sitt eget beslutsförslag till kommunfullmäktige.
Beslutsgång

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

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

27(62)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-11

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.
2.
3.

Kommunfullmäktige antar föreslagna taxor enligt bilagor.
Kommunfullmäktige beslutar att de nya taxorna ska gälla från och med 1 januari 2014.
Kommunfullmäktige beslutar att taxorna räknas upp årligen enligt konsumentprisindex
(KPI) eller omsorgsprisindex (OPI), avrundat till jämna ental kronor.

Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige antar föreslagna taxor enligt bilagor.
2. Kommunfullmäktige beslutar att de nya taxorna ska gälla från och med den 1 januari
2014.
3. Kommunfullmäktige beslutar att taxorna räknas upp årligen enligt
konsumentprisindex (KPI) eller omsorgsprisindex (OPI), avrundat till jämna ental
kronor.
___
Beslutsexpediering
Chef sektor arbete, trygghet och omsorg
Verksamhetschefer sektor arbete, trygghet och omsorg
Controller sektor arbete, trygghet och omsorg

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

28(62)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-11

KS0177/13
KF § 175

Taxa för serveringstillstånd
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-17 om Ales verksamhetsplan för 2014-2016. Beslut
om taxor ska tas på kommunfullmäktiges möte den 28 oktober 2013.
Beslut om anvisningar för taxor togs av Kommunstyrelsen 2013-08-20. Förslaget ska
behandlas i respektive nämnd senast 2013-09-25. Omsorgs- och arbetsmarknaden har fått
anstånd att inkomma med beslut i ärendet till KS senast 2013-10-03.
Sektorn har gjort en generell uppräkning av alla taxor enligt Konsumentprisindex (KPI). Taxor
för hemsjukvård, ledsagning, avlastning, växelboende samt avgift för vård av barn utanför det
egna hemmet har räknats upp enligt omsorgsprisindex (OPI). Hemtjänsttaxa, taxa för
serveringstillstånd, taxa för tillsyn av receptfria läkemedel är nya taxor samt taxa för tillfällig
dödsboförvaltning mm är nya taxor.
Taxorna och avgifterna inom sektorns verksamhetsområden är svåra att jämföra mellan
kommuner. Många variabler påverkar hur en kommun sätter sina taxor bland annat inom
hemtjänst och övriga omsorgstaxor. På grund av den korta handläggningstid sektorn haft att
bereda ärendet bifogas inget historikdiagram med årliga förändringar. Kontakt har tagits med
GR gällande om det finns jämförelser mellan GR-kommunerna avseende taxorna inom
sektorns verksamhetsområden. I dagsläget finns ingen sådan.
Beslutsunderlag









Bilaga översikt taxor inom sektor ATO. 2013-08-31
Bilaga cirkulär från SKL 13:19 Definitivt omsorgsprisindex (OPI) 2013.
Tjänsteutlåtande - hemtjänsttaxa, Ann-Sofie Borg, sektor arbete, trygghet och omsorg
2013-09-02
Tjänsteutlåtande - Serveringstillstånd, Ulrika Söderlund, sektor arbete, trygghet och
omsorg 2013-08-29
Tjänsteutlåtande – Receptfria läkemedel, Ulrika Söderlund sektor arbete, trygghet och
omsorg 2013-08-29
Tjänsteutlåtande – Taxa tillfällig dödsboförvaltning mm, Jenny Granhage, sektor arbete,
trygghet och omsorg 2013-08-31
Bilaga måltider korttidsverksamhet, Agneta Lindell, sektor arbete, trygghet och omsorg
2013-08-30

Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen antar omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens beslut som sitt eget beslutsförslag till kommunfullmäktige.
Beslutsgång

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

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

29(62)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-11

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.
2.
3.

Kommunfullmäktige antar föreslagna taxor enligt bilagor.
Kommunfullmäktige beslutar att de nya taxorna ska gälla från och med 1 januari 2014.
Kommunfullmäktige beslutar att taxorna räknas upp årligen enligt konsumentprisindex
(KPI) eller omsorgsprisindex (OPI), avrundat till jämna ental kronor.

Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige antar föreslagna taxor enligt bilagor.
2. Kommunfullmäktige beslutar att de nya taxorna ska gälla från och med 1 januari 2014.
3. Kommunfullmäktige beslutar att taxorna räknas upp årligen enligt
konsumentprisindex (KPI) eller omsorgsprisindex (OPI), avrundat till jämna ental
kronor.
___
Beslutsexpediering
Chef sektor arbete, trygghet och omsorg
Verksamhetschefer sektor arbete, trygghet och omsorg
Controller sektor arbete, trygghet och omsorg

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

30(62)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-11

KS0177/13
KF § 176

Hemtjänsttaxa
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-17 om Ales verksamhetsplan för 2014-2016. Beslut
om taxor ska tas på kommunfullmäktiges möte den 28 oktober 2013.
Beslut om anvisningar för taxor togs av Kommunstyrelsen 2013-08-20. Förslaget ska
behandlas i respektive nämnd senast 2013-09-25. Omsorgs- och arbetsmarknaden har fått
anstånd att inkomma med beslut i ärendet till KS senast 2013-10-03.
Sektorn har gjort en generell uppräkning av alla taxor enligt Konsumentprisindex (KPI). Taxor
för hemsjukvård, ledsagning, avlastning, växelboende samt avgift för vård av barn utanför det
egna hemmet har räknats upp enligt omsorgsprisindex (OPI). Hemtjänsttaxa, taxa för
serveringstillstånd, taxa för tillsyn av receptfria läkemedel är nya taxor samt taxa för tillfällig
dödsboförvaltning mm är nya taxor.
Taxorna och avgifterna inom sektorns verksamhetsområden är svåra att jämföra mellan
kommuner. Många variabler påverkar hur en kommun sätter sina taxor bland annat inom
hemtjänst och övriga omsorgstaxor. På grund av den korta handläggningstid sektorn haft att
bereda ärendet bifogas inget historikdiagram med årliga förändringar. Kontakt har tagits med
GR gällande om det finns jämförelser mellan GR-kommunerna avseende taxorna inom
sektorns verksamhetsområden. I dagsläget finns ingen sådan.
Beslutsunderlag









Bilaga översikt taxor inom sektor ATO. 2013-08-31
Bilaga cirkulär från SKL 13:19 Definitivt omsorgsprisindex (OPI) 2013.
Tjänsteutlåtande - hemtjänsttaxa, Ann-Sofie Borg, sektor arbete, trygghet och omsorg
2013-09-02
Tjänsteutlåtande - Serveringstillstånd, Ulrika Söderlund, sektor arbete, trygghet och
omsorg 2013-08-29
Tjänsteutlåtande – Receptfria läkemedel, Ulrika Söderlund sektor arbete, trygghet och
omsorg 2013-08-29
Tjänsteutlåtande – Taxa tillfällig dödsboförvaltning mm, Jenny Granhage, sektor arbete,
trygghet och omsorg 2013-08-31
Bilaga måltider korttidsverksamhet, Agneta Lindell, sektor arbete, trygghet och omsorg
2013-08-30

Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen antar omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens beslut som sitt eget beslutsförslag till kommunfullmäktige.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

31(62)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-11

Paula Örn (S) lämnar följande yrkande:
Kommunfullmäktige beslutar att behålla nivåerna i hemtjänsttaxan som de är
idag:
Nivå 1 – 1ggn/vecka är eller mindre 445 kr/månad.
Nivå 2 – 2 till 5 gånger/vecka 890 kr/månad.
Nivå 3 – Dagligen 1335 kr/månad.
Särskilt boende – 1780 kr/månad.
Omsorgsavgiften förändras årligen med prisbasbelopp.
Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.
2.
3.

Kommunfullmäktige antar föreslagna taxor enligt bilagor.
Kommunfullmäktige beslutar att de nya taxorna ska gälla från och med 1 januari 2014.
Kommunfullmäktige beslutar att taxorna räknas upp årligen enligt konsumentprisindex
(KPI) eller omsorgsprisindex (OPI), avrundat till jämna ental kronor.

Deltagande i beslut

Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Monica Samuelsson (S), Tyrone Hansson (S) avvaktar
ställningstagande gällande ledsagning och avlastning till beslut i kommunfullmäktige.
Reservation

Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Monica Samuelsson (S), Tyrone Hansson (S), Ingmarie
Torstensson (V) och Johnny Sundling (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till
förmån för Paulas yrkande (protokollstext)
Under kommunfullmäktiges sammanträde tillstyrker Ingela Nordhall (AD), Robert Jansson
(SD), Mikael Berglund (M), Rose-Marie Fihn (FP) och Elena Fridfelt (C) bifall till
kommunstyrelsens beslutsförslag.
Eva Eriksson (S) på följande taxor för hemtjänst:
Nivå 1 – 1ggn/vecka eller mindre 445 kr/månad.
Nivå 2 – 2 till 5 gånger/vecka 890 kr/månad.
Nivå 3 – Dagligen 1335 kr/månad.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

32(62)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-11

Särskilt boende – 1780 kr/månad.
Vidare yrkar Eva Eriksson (S) att omsorgsavgiften förändras årligen med
prisbasbelopp. Eriksson yrkar även att ledsagning och avlastning ska de första 10
timmarna vara gratis och därefter ska kostnaden beräknas i enlighet med
hemtjänsttaxan.
Paula Örn (S), Ingmarie Torstensson och Peter Rosengren yrkar bifall till Eva
Erikssons (S) yrkande.
Yrkande

Kommunstyrelsens beslutsförslag
Eva Erikssons (S) yrkande
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och Eva Erikssons (S)
yrkande. Ordförande finner kommunfullmäktige beslut i enlighet med kommunstyrelsens
beslutsförslag.
Omröstningsresultat

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige antar föreslagna taxor enligt bilagor.
2. Kommunfullmäktige beslutar att de nya taxorna ska gälla från och med 1 januari 2014.
3. Kommunfullmäktige beslutar att taxorna räknas upp årligen enligt
konsumentprisindex (KPI) eller omsorgsprisindex (OPI), avrundat till jämna ental
kronor.
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), Stina-Kajsa Melin (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),
Ingmarie Torstensson (V), Tommy Gustafsson (V), Peter Rosengren (MP) och Minna
Jernström (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Eva Erikssons (S) yrkande.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

33(62)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-11

___
Beslutsexpediering
Chef sektor arbete, trygghet och omsorg
Verksamhetschefer sektor arbete, trygghet och omsorg
Controller sektor arbete, trygghet och omsorg

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

34(62)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-11

Omröstningslista § 176
Ja
Ida Löfgren (M)

X

Mikael Berglund (M)

X

Isabell Korn (M)

X

Inge Nilsson (M)

X

Kajsa Nilsson (M)

X

Jan Skog (M)

X

Ewa Johansson (M)

X

Daniel Mörner (M)

X

Fredrik Johansson(M)

X

Dan Björk (M)

X

Åke Johansson

X

Elena Fridfelt (C)

X

Rose-Marie Fihn (FP)

X

Joanna Wolodarska Nord (FP)

X

Tony Karlsson (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

Stina-Kajsa Melin (S)

X

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Avstår

PROTOKOLL

35(62)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-11

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

Ingmarie Torstensson (V)

X

Tommy Gustafsson (V)

X

Peter Rosengren (MP)

X

Minna Jernström (MP)

X

Jan A Pressfeldt (AD)

X

Ingela Nordhall (AD)

X

Ulf-Göran Solving (AD)

X

Heléne Ahlberg (AD)

X

Börje Ohlsson (AD)

X

Sven Rydén (AD)

X

Robert Jansson (SD)

X

Lennie Kjellman

X

Klas Nordh (FP)

X

Summa

25

Justerandes sign.

22

Utdragsbestyrkande

Avstår

PROTOKOLL

36(62)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-11

KS0057/13
KF § 177

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 28 f-g
LSS 2013
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden redovisar i beslut 2013-10-03 § 113 en rapport över ej
verkställda beslut enlig 28 f-g LSS.
Beslutsunderlag





Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2013-10-03 § 113
Statistikrapport från sektor arbete, trygghet och omsorg 2013-09-13
Tjänsteutlåtande från sektor arbete, trygghet och omsorg 2013-09-12

Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

37(62)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-11

KS0056/13
KF § 178

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1
§ SoL 2013
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden redovisar i beslut 2013-10-03 § 114 en rapport över ej
verkställda beslut enlig 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen, SoL.
Beslutsunderlag





Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2013-10-03
Statistikrapport från sektor arbete, trygghet och omsorg 2013-09-13
Tjänsteutlåtande från sektor arbete, trygghet och omsorg 2013-09-12

Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

38(62)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-11

KS0002/13
KF § 179

Kommunrevisionens granskning av
uppföljningsrapport 4 med delårsbokslut per 201308-31 och årsprognos för Ale kommun och dess
bolag
Kommunrevisionens ordförande Irene Hellekant (S) redogör för kommunrevisionens
granskning av delårsrapport för perioden januari-augusti 2013.
Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

39(62)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-11

KS0002/13
KF § 180

Uppföljningsrapport 4 med delårsbokslut per 201308-31 och årsprognos för Ale kommun och dess
bolag
Delårsrapport per 31 augusti 2013 har upprättats för Ale kommun och kommunens bolag. I
bilaga finns förutom nämndernas kommentarer till drift- och investeringsredovisning,
uppföljning av verksamhetsplan 2013 samt verksamhetsmått också avvikelseanalys av
skatteintäkter och en redogörelse för den kommunala affärsverksamheten.
Belopp i Mkr
Resultat
Investeringsutgifter
Soliditet
Balansomslutning

Delårsresultat
Ale kommun
22,0
54,0
61,4 %
1 180,1

inkl bolagen
25,8

Årsprognos
Ale kommun
31,0
127,7

44,2 %
2 064,1

Kommunens totala ekonomiska resultat är klart tillfredsställande där prognosen för
verksamhetens nettokostnadsandel ligger nära 98 %.
AFA Försäkring har tagit beslut om att sänka och återbetala premier för
Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS-KL) och Avgiftsbefrielseförsäkringen för åren 2005 och
2006. För Ale kommun uppskattas återbetalningen till 23 Mkr. Beloppet är preliminärt och
återbetalningen kommer att ske i slutet av året.
Beslutsunderlag








Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-10-01, § 130.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-09-18.
Delårsrapport 31 augusti 2013 med helårsprognos 2013.
Delårsrapport augusti 2013 från nämnderna.
Redovisning av Affärsverksamheten.
Protokoll och tjänsteskrivelser från respektive nämnd.

Ärendet föredrogs av ekonomichef Helene Ramert vid arbetsutskottets sammanträde 2013-1001 § 125f samt vid kommunstyrelsens sammanträde 2013-10-15 § 167f.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.
2.
3.

Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapport per 31 augusti 2013 till revisorerna.
Kommunstyrelsen uppdrar åt arbetsutskottet att inom ramen för uppsiktplikten följa
utvecklingen inom utbildningsnämnden ansvarsområden.
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per 31 augusti 2013 och årsprognos 2013.

Beslutsgång
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

40(62)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-11

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

Beslut
1.
2.

Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapport per 31 augusti 2013 till revisorerna.
Kommunstyrelsen uppdrar åt arbetsutskottet att inom ramen för uppsiktplikten följa
utvecklingen inom utbildningsnämnden ansvarsområden.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per 31 augusti 2013 och årsprognos 2013.

Under kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Mikael Berglund (M) och Paula Örn (S) bifall
till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per 31 augusti 2013 och årsprognos
2013.
___
Beslutsexpediering
Samtliga nämnder
Samtliga sektorchefer
Ekonomichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

41(62)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-11

KS0146/12
KF § 181

Drogpolitiskt program för Ale kommun 2011-2014
Kommunfullmäktige antog 2005 ett drogpolitiskt program för Ale med en tillhörande
handlingsplan. Under år 2011 kom uppdraget att revidera, uppdatera och utöka programmet
till att gälla, inte bara barn och ungdomar upptill 18 år, utan alla som lever och verkar i Ale
kommun.
Det drogförebyggande arbetet i Ale kommun är idag ett mycket välutvecklat och prioriterat
område, som involverar både kommunen, näringslivet, primärvården, företag,
frivilligorganisationer, kyrkor, föräldrar, ungdomar och övriga engagerade alebor. Inte minst i
samverkansarbetet mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) har drogfrågan hög
prioritet inom och utom kommunen.
Dokumentet har varit på remiss hos utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och
samhällsbyggnadsnämnden.
Sektor kommunstyrelsen gör ingen annan bedömning än att det drogpolitiska programmet ska
antas enligt omsorg- och arbetsmarknadsnämnden beslutsförslag.
Beslutsunderlag






Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-10-01, § 127.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-05-16.
Omsorg- och arbetsmarknadsnämndens beslut, 2013-03-28, § 34.
Drogpolitiskt program för Ale kommun.

Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag med ändring att
programmet ska gälla till och med 2015-12-31.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels arbetsutskottets beslutsförslag och dels på sitt eget
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med sitt eget yrkande.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige antar drogpolitiskt program för Ale kommun att gälla för
tidsperioden till och med 2015-12-31.

Under kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Paula Örn (S) på återremiss av ärendet med
motiveringen att ett totalförbud mot förtäring av alkoholhaltiga drycker i kommunens lokaler
måste konsekvensbeskrivas.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

42(62)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-11

Yrkande

Kommunstyrelsens beslutsförslag
Paula Örns (S) yrkande på återremiss.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och Paula Örns (S)
yrkande på återremiss. Ordförande finner kommunfullmäktige besluta i enlighet med Paula
Örns (S) yrkande.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med motiveringen att ett
totalförbud mot förtäring av alkoholhaltiga drycker i kommunens lokaler måste
konsekvensbeskrivas.
___
Beslutsexpediering
Brott- och säkerhetshandläggare
Projektledare (projekt VAKNA)

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

43(62)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-11

KS0183/13
KF § 182

Ny arbetsmiljöpolicy för Ale kommun
En arbetsmiljöpolicy är en plan över hur arbetsmiljön ska bli just sund och säker och måste
upprättas skriftligt av varje organisation/verksamhet med minst tio anställda.
I policyn ska det framgå vilka mål man har med sitt arbetsmiljöarbete. Regler för detta finns i
Arbetsmiljö-lagen och Arbetsmiljöverket övervakar arbetet inom detta område
Gällande arbetsmiljöpolicy (avsnitt i personalpolicyn, antagen av KF 1994 )




Arbetsmiljön utgör den sammanhållande länken i kommunens Personalpolicy.
Arbetsmiljön är medarbetarens totala arbetssituation. Det är vårt gemensamma ansvar
att "den goda arbetsplatsen" blir verklighet.
Viktiga grundpelare är gemensam värdegrund i personalfrågor, samverkan, tydligt
ledarskap, medarbetarutveckling, personalrörlighet och förändringskultur.

Förslag till ny arbetsmiljöpolicy
På uppdrag av t f kommunchefen har förslag till ny arbetsmiljöpolicy tagits fram.
Utgångspunkten för Ale kommuns arbetsmiljöpolicy är kommunfullmäktiges Vision – Lätt att
Leva - tillsammans med organisationens uppdrag och värdegrund som de definierats i
visionen.
Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-10-01, § 128.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-09-23.
Förslag till ny arbetsmiljöpolicy för Ale kommun, bilaga 1.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.
2.

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny arbetsmiljöpolicy för Ale kommun att
gälla från 2013-11-01 och tills vidare.
Kommunfullmäktige upphäver därmed det avsnitt i nu gällande personalpolicy, som
avser arbetsmiljön, att gälla från 2013-10-31.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

44(62)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-11

Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny arbetsmiljöpolicy för Ale kommun att
gälla från 2013-11-01 och tills vidare.
2. Kommunfullmäktige upphäver därmed det avsnitt i ny gällande personalpolicy, som
avser arbetsmiljön, att gälla från 2013-10-31.
___
Beslutsexpediering
Tf. kommunchef
HR – chefen
Sektorcheferna
De fackliga

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

45(62)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-11

KS0015/13
KF § 183

Hemställan om yttrande fr Alebyggen rörande
försäljning av Alebyggens äldreboenden
AB Alebyggen har, i enlighet med kommunallagen 3 kap 17 §, begärt kommunfullmäktiges
principiella ställningstagande till en eventuell kommande försäljning av vissa av bolagets
fastigheter. Aktuella fastigheter inrymmer i dag, genom hyresavtal, del av kommunens
äldreomsorg och boenden inom funktionshinder samt Bohus centrum.
En första utgångspunkt är kommunen som ägare till AB Alebyggen och som en genom
bolaget aktiv aktör på kommunens bostadsmarknad, med ett uppdrag om långsiktig
bostadsförsörjning för kommunens medlemmar. En andra utgångspunkt är att de ovan
nämnda verksamheter som nu inryms i de fastigheter som berörs av ärendet sker genom
hyresavtal. Det kan med fog antas att det finns ett ekonomiskt övervärde i fastigheterna,
särskilt kopplat till hyresavtalen med kommunen, i vart fall har en presumtiv köpare initialt
bedömt att det finns ett ekonomiskt mervärde av att äga fastigheterna.
En försäljning av verksamhetslokaler till en privat aktör innebär att kommunen som ägare
förlorar den kontroll och det inflytande som kommunen har idag/kan ha framgent genom
kommunstyrelsens uppsiktsplikt, kommunens inspektionsrätt och utformningen av
ägardirektiven. Det avgörande i relationen hyresgäst – hyresvärd är samtidigt inte om
fastighetsägaren är ett kommunalt bolag eller ett privat bolag utan i stället att fastighetsägaren
bedriver en seriös verksamhet med fokus på samhällsfastigheter och de behov den
kommunala verksamheten har. Någon närmare riskanalys för de verksamheter som idag
inryms i aktuella fastigheter kan inte ske utan tillgång till exv. ekonomiska underlag kopplat till
fastighetsobjekten som sådana. Det kapital som frigörs vid en försäljning kommer att innebära
ökade möjligheter för bolaget att bygga nytt, i dagsläget handlar det om sådan byggnation som
redan är planerad för av bolaget. – Det strategiska vägvalet är kommunfullmäktiges att göra,
och slutligt beslut har bolaget att fatta.
Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-06-18, § 104.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-05-31.
Begäran från Alebyggen om kommunfullmäktiges yttrande.

Ärendet föredrogs av kommunjurist Susanne Stenberg på kommunstyrelsens sammanträde
2013-08-20 § 140b.
På kommunstyrelsens sammanträde 2013-08-20 § 141 bordlades ärendet.
På kommunstyrelsens sammanträde 2013-09-17 § 154 bordlades ärendet.
Yrkande

Mikael Berglund (M) lämnar följande yrkande:

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

46(62)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-11

Kommunfullmäktige ser inte några principiella invändningar mot den av
Alebyggen föreslagna försäljningen av fastigheterna – Klockarängen, Änggatans
serviceboende, Vikadamm, Björkliden, Nödinge servicehus, Fyrklövergatans
serviceboende samt Bohus servicehus.
Paula Örn (S) yrkar bifall till Mikael Berglunds beslutsförslag med följande tillägg:
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att tillsammans med Rikshem
genomföra en utredning med intentionen att bilda ett gemensamt ägt bolag för
kommunala fastigheter.
Kommunfullmäktige uppdrar åt Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att
tillsammans med Rikshem utreds möjligheten att etablera Trygghetsboende i Ale
kommun.
Mikael Berglund tillstyrker Paula Örns tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels arbetsutskottets beslutsförslag och dels Mikael
Berglunds yrkande med tilläggsyrkande av Paula Örn och finner att kommunstyrelsen bifaller
Mikaels yrkande med Paulas tillägg.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

2.
3.

Kommunfullmäktige ser inte några principiella invändningar mot den av Alebyggen
föreslagna försäljningen av fastigheterna - Klockarängen, Änggatans serviceboende,
Vikadamm, Björkliden, Nödinge servicehus, Fyrklövergatans serviceboende samt Bohus
servicehus.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att tillsammans med Rikshem
genomföra en utredning med intentionen att bilda ett gemensamt ägt bolag för
kommunala fastigheter.
Kommunfullmäktige uppdrar åt Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att tillsammans
med Rikshem utreds möjligheten att etablera Trygghetsboende i Ale kommun.

Deltagande i beslut

Ingmarie Torstensson (V) meddelar att hon avvaktar ställningstagande i ärendet.
Under kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Paula Örn (S), Mikael Berglund (M), Peter
Rosengren (MP) och Rose-Marie Fihn (FP) bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Johnny Sundling (V) yrkar att kommunstyrelsen skyndsamt utreder möjligheterna att ta över
samtliga fastigheter inom Alebyggens bestånd där kommunal verksamhet bedrivs.
Yrkande

Kommunstyrelsens beslutsförslag
Johnny Sundlings (V) yrkande
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

47(62)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-11

Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige ser inte några principiella invändningar mot den av Alebyggen
föreslagna försäljningen av fastigheterna – Klockarängen, Änggatans serviceboende,
Vikadamm, Björkliden, Nödinge servicehus, Fyrklövergatans serviceboende samt
Bohus servicehus.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att tillsammans med Rikshem
genomföra en utredning med intentionen att bilda ett gemensamt ägt bolag för
kommunala fastigheter.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att
tillsammans med Rikshem utreda möjligheten att etablera Trygghetsboende i Ale
kommun.
Reservation

Johnny Sundling (V), Ingmarie Torstensson (V) och Tommy Gustafsson (V) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Johnny Sundlings (V) yrkande.
___
Beslutsexpediering

AB Alebyggen
Kommunstyrelsen
Ekonomichef
Kommunjurist
Chef för sektor samhällsbyggnad
Chef för sektor arbete, trygghet och omsorg
Fastighetschef
Verksamhetschef äldreomsorg
Verksamhetschef funktionshinder

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

48(62)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-11

KS0081/13
KF § 184

Ianspråktagande av fetmarkerade medel för
näridrottsplats i Nödinge
Kultur- och fritidsnämnden har för avsikt att under 2013 färdigställa två stycken
näridrottsplatser i Ale kommun, en i Älvängen och en i Nödinge. Näridrottsplatsen i Älvängen
finansieras via det tillfälliga investeringsbidraget som nämnden tilldelades under 2012.
I verksamhetsplanen för 2013 finns 2 000 tkr avsatta för att genomföra den andra
näridrottsplatsen med placering i Nödinge.
Investeringsanslaget är fetmarkerat vilket innebär att kommunstyrelsens medgivande behövs
för att få ianspråkta det. Kultur- och fritidsnämnden ansöker därför om att få ianspråkta
avsatta investeringsmedel för näridrottsplatser på 2 000 tkr samt om att 2014 års anslag på 300
tkr överförs till 2013.
Sektor kommunstyrelsen anser att investeringsanslaget bör få tas i anspråk för investeringen
samt att 2014 års anslag överförs till 2013.
Beslutsunderlag







Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-10-01, § 140.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-08-22.
Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2013-06-04.
Protokoll från kultur och fritidsnämnden 2013-06-12.
Protokoll från kultur och fritidsnämnden 2013-03-20.

Ärendet föredrogs av enhetschef för Ale fritid Klas Arvidsson på kommunstyrelsens
sammanträde 2013-10-15 § 167e.
Beslutsgång

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

Beslut
1.

Kommunstyrelsen medger att investeringsanslaget ”Näridrottsplatser”, 2 000 tkr, får
ianspråktas av kultur och fritidsnämnden.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige medger att investeringsanslaget för ”Näridrottsplatser”, 300 tkr,
2014 flyttas till 2013.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

49(62)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-11

Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige medger att investeringsanslaget för ”Näridrottsplatser”, 300 tkr,
2014 flyttas till 2013.
___
Beslutsexpediering
Chef sektor utbildning, kultur och fritid
Verksamhetschef, kultur och fritid
Ekonomichef
Budgetchef
Controller sektor kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

50(62)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-11

KS0156/13
KF § 185

Motioner och medborgarförslag som ej beretts
färdigt hösten 2013
Enligt kommunallagens regler ska en motion beredas så att kommunfullmäktige kan fatta
beslut med anledning av motionen inom ett år från det att motionen väckts. Kan beredningen
av motionen inte avslutas inom den föreskrivna ettårsfristen ska detta anmälas till fullmäktige
inom samma tid.
Av kommunfullmäktiges arbetsordning, § 32, framgår att kommunstyrelsen två gånger varje år
ska redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen ska ske till fullmäktiges
sammanträden i april och oktober.
Sektor kommunstyrelsen har upprättat bifogad förteckning över ej slutbehandlade motioner.
Idag finns det 4 stycken motioner som är över ett år gamla och som ej slutbehandlats av
kommunfullmäktige. Vidare finns det 5 stycken medborgarförslag som är över ett år gamla
och som ej har slutbehandlats av kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-10-01, § 131.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-09-13.
Bilaga med förteckning över motioner och medborgarförslag.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

51(62)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-11

___
Beslutsexpediering
Administrativ chef sektor kommunstyrelsen
Miljöplanerare
Utvecklings- och förvaltningssekr.
Handläggare administrationen sektor kommunstyrelsen
HR – chef
Upphandlingschef
Verksamhetschef arbetsmarknad och vardagligt arbete

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

52(62)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-11

KS0033/11
KF § 186

Svar på medborgarförslag från Pauli Lyyski m fl
om att ansluta Ale kommun till förvaltningsområde
för finska
Initiativ har tagits i Ale kommun angående att kommunen bör ansöka hos regeringen om att
kommunen ska bli finskt förvaltningsområde. Frågan har tidigare utretts och beretts inom
kommunens förvaltningar. Detta föranlett av ett medborgarförslag från Pauli Lyski m.fl, vilket
inkom i februari 2011. Kommunledningen har nu uppdragit att ytterligare utreda Ale
kommuns situationsbeskrivning gällande antal brukare med härkomst ifrån Finland.
Kommunfullmäktiges beslut 2012-04-23:
”Utreda kommuninvånarnas behov av stöd och service på det finska språket för att därefter ta
ställning till om kommunen skall ansöka om frivillig anslutning till det finska
förvaltningsområdet”.
Utredningen redovisar i sin analys; Antalet kommuner som ansluter sig till kategorin finska
förvaltningsområden ökar. Ale Kommun har 1,9 % invånare som är födda i Finland, vilket gör
att medborgarförslag i sig skulle tala för att kommunen bör ansöka. I jämförelse med andra
kommuner som blivit finska förvaltningsområden är det en relativt låg siffra. Hallstahammar
har 6,9 % invånare som är födda i Finland, Trollhättan 2,3 %. En fördel med ansökan och
statsbidrag är det kan stimulera det befintliga arbete som pågår. Å andra sidan har såväl
kommunledningsförvaltningen som utbildnings‐ och omsorgsförvaltningarna samt berörda
nämnder tidigare avstyrkt medborgarförslaget med motiveringen bristfälligt underlag för
kommunen att ansöka. Motiveringen lyder att det är för få brukare med finsk bakgrund och
att lagstiftningens grundregler som gäller för alla kommuner anses ge tillräckliga rättigheter
vilka anses vara tillgodosedda. Det finns inte någon efterfrågan på finsk förskola, knappt några
elever läser sitt finska modersmål i skolan och äldreomsorgen har avtal med leverantören KSAM som erbjuder hemtjänst och service på det finska språket.
Beslutsunderlag






Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-10-01, § 132.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-08-19.
Utredning ”Kartläggning-Behov av finskspråkigt stöd och service”.
Medborgarförslag från Pauli Lyski, mfl.

Beslutsgång

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

53(62)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-11

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktig avslår medborgarförslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Beslut
1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
___
Beslutsexpediering
Paul Lyski
Aleksi Silomäki
Utbildningsnämnden
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

54(62)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-11

KS0234/12
KF § 187

Svar på motion från sverigedemokraterna om ny
rutin med begäran om belastningsutdrag vid
anställning inom kommunens alla
omsorgsområden.
Sverigedemokraterna har i en motion daterad 2012-11-25 föreslagit att ”… kommunen eller
vårdgivare inom kommunens ansvarsområde i sina anställningsrutiner inför att alltid begära
utdrag ur belastningsregister vid nyanställning av personal inom samtliga omsorgsområden”.
Ale Kommun följer de rekommendationer som Sveriges kommuner och landsting (SKL) givit
i denna fråga, och avvaktar den utredning som regeringen tillsatt, samt följer den forskning
som kontinuerligt görs inom detta område. Samtidigt arbetar personalenheten tillsammans
med kommunens chefer med att utbilda, träna följa och kvalitetssäkrar Ale kommuns
rekryteringsprocess. Sektor kommunstyrelsen gör därför bedömningen att
kommunfullmäktige bör avslå motionen.
Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-10-01, § 133.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen, 2013-09-17.
Motion från Sverigedemokraterna, 2012-11-25.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Under kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Robert Jansson (SD) bifall till motionen.
Mikael Berglund (M) och Paula Örn (S) yrkar avslag på motionen.

Yrkande

Kommunstyrelsens beslutsförslag
Robert Janssons (SD) yrkande

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

55(62)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-11

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och Robert Janssons (SD)
yrkande. Ordförande finner kommunfullmäktige besluta i enlighet med kommunstyrelsens
beslutsförslag.

Beslut
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att ajournera sig kl. 19.25–19.50.
Reservation

Robert Jansson (SD) och Lennie Kjellman (SD) reserverar sig mot kommunfullmäktiges
beslut att avslå motionen. Robert Jansson (SD) och Lennie Kjellman (SD) motiverar sin
reservation med att de inte förstår varför övriga partier väljer att totalt förbise nyttan med
denna motion. Förslaget skall ses som en förebyggande och trygghetsskapande åtgärd för de
äldre och alla de andra som brukar kommunens omsorgstjänster. Robert Jansson (SD) och
Lennie Kjellman (SD) anser att om det i framtiden kommer fram något fall där kommunen
hade haft möjlighet att upptäcka icke förenliga mönster med ett arbete i kommunen så får
övriga partier stå till svars för beslutet.
___
Beslutsexpediering
Lennie Kjellman
Rune Karlsson
Johan Fjellheim
Robert Jansson
HR -chef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

56(62)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-11

KS0172/13
KF § 188

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område 2014
Taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antogs i Kommunfullmäktige i Ale
kommun 2009-12-14. Taxan trädde ikraft 2010-01-01.
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b § kommunallagen.
Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet finns i miljöbalken bl.a. i 27
kap. 1 § första stycket:
Statistik för handlagda dispensärenden de senaste 5 åren visar på avgiftsintäkter på maximalt
6 000 kr per år. Förhoppningen är att avgiftsfri prövning leder till att fler söker dispenser,
vilket då innebär ett större intäktsbortfall.
Beslutsunderlag






Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-10-01, § 144.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2013-08-29, § 111.
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad 2013-08-14.
Bilaga 1 – Ändring i taxa.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1.

Kommunfullmäktige beslutar att ändrar formuleringen i Bilaga 1 till taxa för prövning
och tillsyn inom miljöbalkens område på 2 platser I kapitel ”Kemiska produkter”. Dels
stycke 4 under rubriken ”Anmälan/Information” och dels punkt 1 under rubriken
”Tillsyn i övrigt”. Ny lydelse för dessa stycken föreslås bli:
Handläggning av information enligt 4:1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS
2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga
vätskor, om att installera anordning enligt 1:1 § eller 1:2 § (krav på information
gäller inte anordningar enligt 1:2 § som avses installeras inomhus). 2h.
Återkommande tillsyn av anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon,
HFC vilka ska lämna rapport enligt 29 § förordning (2007:846) om fluorerade
växthusgaser. 1 h/år.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

57(62)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-11

2.

Kommunfullmäktige beslutar att punkterna 1,2,3 och 5 i andra stycket under rubriken
”Avfall och producentansvar” tas bort ur bilaga 1 till taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område.
Kommunfullmäktige beslutar att beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

3.

Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att ändra formuleringen i Bilaga 1 till taxa för prövning
och tillsyn inom miljöbalkens område på 2 platser I kapitel ”Kemiska produkter”. Dels
stycke 4 under rubriken ”Anmälan/Information” och dels punkt 1 under rubriken
”Tillsyn i övrigt”. Ny lydelse för dessa stycken föreslås bli:
Handläggning av information enligt 4:1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24)
om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor, om att
installera anordning enligt 1:1 § eller 1:2 § (krav på information gäller inte anordningar
enligt 1:2 § som avses installeras inomhus). 2h.
Återkommande tillsyn av anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC vilka
ska lämna rapport enligt 29 § förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser. 1h/år.
2. Kommunfullmäktige beslutar att punkterna 1,2,3, och 5 i andra stycket under rubriken
”Avfall och producentansvar” tas bort ur bilaga 1 till taxa för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område.
3. Kommunfullmäktige beslutar att beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.
___
Beslutsexpediering
Verksamhetschef Miljö

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

58(62)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-11

KS0173/13
KF § 189

Taxa för återställning av schakter inom gatu- och
grönområden
Det finns ett flertal ledningsägare och andra som har behov av att utföra arbeten i kommunala
gator och grönytor. För att få göra detta måste de ansöka om tillstånd hos parkenheten.
För att säkerställa kvaliteten och trafiksäkerheten har kommunen sedan 2011 tagit över
ansvaret för återställandet av ytskiktet och tagit betalt av byggherren för arbetet genom en
fastlagd taxa. Arbetssättet har nu snart pågått i två år med goda resultat både på kommunala
vägar och på vägföreningsvägar. Kommunen har fått bättre kontroll på de schakter som utförs
och kvaliteten har blivit bättre.
Eftersom varje schakt är specifik har det visat sig att det är svårt att hantera kostnaderna för
schakterna utifrån den fastlagda taxan. På grund av detta föreslås att en ny taxa för
återställning av schakter tas fram. Den består av tre delar: en avgift för schakttillstånd kallad
schakttillståndsavgift, en del för framtida underhåll av schakt samt den faktiska kostnaden för
återställande av ytskiktet.
Beslutsunderlag








Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-10-01, § 145.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2013-08-29, § 102.
Tjänsteutlåtande från Sektor samhällsbyggnad 2013-08-12.
Bilaga 1 - Taxa återställningsarbeten.
Bilaga 2 - Allmänna bestämmelser för arbete inom gatu- och grön.
Bilaga 3 - Ansökan om schakttillstånd.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.
2.

Kommunfullmäktige antar taxa för återställning av schakter i allmänna ytor i enlighet
med bilagt förslag, Taxa återställningsarbeten.
Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska gälla från 2014-01-01.

Beslutsgång

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

59(62)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-11

Beslut
1. Kommunfullmäktige antar taxa för återställning av schakter i allmänna ytor i enlighet
med bilagt förslag, Taxa återställningsarbeten.
2. Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska gälla från 2014-01-01.
___
Beslutsexpediering
Projektledare infrastrukturenheten
Verksamhetschef Teknik

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

60(62)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-11

KS0170/13
KF § 190

Taxa Renhållning 2014
Renhållningskollektivet hade vid 2012 års utgång ett ackumulerat överskott på drygt 1,2 Mkr.
Ett sådant ackumulerat överskott bör förbrukas inom en treårsperiod. Efter det att 2013 års
renhållningstaxa antagits meddelade Renova att förbränningstaxan 2013 sänkts med 40 kr/ton.
Detta innebär minskade kostnader med ca 250 kkr utifrån beräknad budget vilket innebär att
underskottet 2013 blir mindre än planerat. Med ett beräknat underskott 2013 på c:a 500 kkr
finns ett ackumulerat kvarvarande överskott på ca 700 kkr. Dessutom finns indikationer på att
förbränningstaxan kommer att sänkas ytterligare 2014. Detta beräknas ge utrymme för att inte
höja några taxor till 2014.
I nu gällande avfallsplan läggs stor vikt vid att arbeta för gemensam hämtning med storkärl
både i nya och befintliga områden. Därför föreslås att sänka taxan för storkärl 300 -660 liter
med 5 %. Detta ger en minskad intäkt på c:a 100 kkr. Även denna sänkning bedöms rymmas i
befintlig budget för 2014.
Övriga storkärl 770 – 800 liter föreslås inte sänkas då de bör fasas ut på grund av hårdare krav
från arbetsmiljöverket. Därför föreslås också en text i den nya taxan där det står att inga nya
abonnemang med 770-800 l kärl tillåts.
Dessutom föreslås vissa smärre redaktionella förändringar i texten till den nya taxan. Detta för
att förtydliga en del text och att anpassa texten i taxan till nuvarande tillämpning i vissa fall.
Sammanfattningsvis är sektorns förslag att år 2014 sänks taxan för storkärl 300-660 l med 5 %.
Övriga taxor är oförändrade.
Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-10-01, § 146.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2013-08-29, § 106.
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad 2013-08-14 (inkl. bilaga taxa).

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1.

Kommunfullmäktige beslutar anta föreslagen renhållningstaxa 2014.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

61(62)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-11

Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar anta föreslagen renhållningstaxa 2014.
___
Beslutsexpediering
Renhållningschef
Verksamhetschef Teknik

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

62(62)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-11-11

KS0003/13
KF § 191

Delgivningar



Beslut från länsstyrelsen i Västra Götalands län om att utse ny ersättare för miljöpartiet
de grön i kommunfullmäktige.
Beslut från länsstyrelsen i Västra Götalands län om att utse ny ersättare för
vänsterpartiet i kommunfullmäktige.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

