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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2012-12-17

Plats och tid
Närvarande ledamöter

A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:00 - 21:20.
Ajournering kl 19:05-19:45.
Klas Nordh (FP), ordförande Peter Kornesjö (M) §§ 188-208
Mikael Berglund (M)
Isabell Korn (M)
Inge Nilsson (M)
Kajsa Nilsson (M)
Jan Skog (M)
Ewa Johansson (M) §§ 185-187
Boel Holgersson (C)
Åke Johansson (M)
Rose-Marie Fihn (FP)
Anitha Kristiansson (C)
Sune Rydén (KD)
Lars-Erik Carlbom (FP)
Jarl Karlsson (S)
Chatarina Engström (KD)
Rolf Gustavsson (S)
Eva Eriksson (S)
Jean Altun (S)
Paula Örn (S)
Dennis Ljunggren (S)
Inga-Lill Andersson (S)
Hasse Andersson (S)
Natalya Raad (S)
Toni Andersson (S)
Elaine Björkman (S)
Catharina Eliasson (S)
Ingmarie Torstensson (V)
Peter Ohlsson (S)
Tommy Gustafsson (V)
Johnny Sundling (V) §§ 185-199 Minna Jernström (MP)
Peter Rosengren (MP)
Helene Ahlberg (AD)
Ulf-Göran Solving (AD)
Sven Rydén (AD)
Rune Karlsson (SD)
Johan Fjellheim (SD)
Lennie Kjellman (SD)

Tjänstgörande ersättare

Daniel Mörner (M)
Lennarth Nilsson (M) §§ 185199
Kerstin Ståhl (S)
Stina-Kajsa Melin (S)
Börje Ohlsson (AD)
Maria Ohlsson (AD)

Ida Löfgren (M)
Johan Olofsson (M) §§ 185-187
Klas Karlsson (S)
Mahlin Pettersson (S)
Irma Solving (AD)

Ersättare och övriga
deltagare

Joanna Wolodarska Nord (FP)
§§187-208
Viveca Arvidsson (S)
Dennis Thomsen (S)
Robert Jansson (SD)

Elena Fridfelt (C)
Tony Karlsson (KD)
Rikard Paulin (S)
Mohammed Bitar (S)

Utses att justera

Erik Lidberg, kommunchef
Cecilia Stedt, sekreterare
Inga-Lill Andersson och Kajsa Nilsson

Justeringens plats och tid Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7, Nödinge 2012-12-20 kl 16:00
Paragrafer

185-208

Underskrifter
Cecilia Stedt, Sekreterare

Klas Nordh, Ordförande

Inga-lill Andersson , Justerare

Kajsa Nilsson, Justerare
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2012-12-17

Datum för anslags uppsättande

2012-12-21

Datum för anslags nedtagande

2013-01-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7
Nödinge

Underskrift
Cecilia Stedt

Justerandes sign.
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KS0014/12
KF § 185

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige
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.
Under kommunfullmäktiges sammanträde ställer Hans Hellman frågor om ärende nr 10
angående översyn av taxor inom äldreomsorg, hälsa och sjukvård.
Kommunfullmäktige beslutar att frågorna ska besvaras av omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens ordförande.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Boel Holgersson (C) besvarar frågorna
från Hans Hellman.
___
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KS0041/12
KF § 186

Beslut om extraärende
Ordförande Klas Nordh (FP) frågar kommunfullmäktige om ett extraärende gällande
kommunens utträde ur West Sweden kan lyftas under dagens möte som punkt 11a på
föredragningslistan.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att extraärendet gällande kommunens utträde ur West Sweden
ska lyftas under dagens möte som punkt 11a på föredragningslistan.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

6(39)

Kommunfullmäktige
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KF § 187

Rådslag angående dokumentet Uthållig tillväxt mål strategier med fokus på hållbar regional
struktur
I samband med dagens möte närvarar representanter från Göteborgsregionen och genomför
ett rådslag angående dokumentet Uthållig tillväxt – mål och strategier med fokus på hållbar regional
struktur.
I samband med rådslaget ajournerar sig kommunfullmäktig kl. 19:05-19:45
___

Justerandes sign.
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KS0003/12
KF § 188

Val av nämndeman vid Alingsås tingsrätt
Vid föregående möte beslutade kommunfullmäktige att entlediga Jan Skog (M) från sitt
förtroendeuppdrag som nämndeman samt att bordlägga val av ny nämndeman.
Vid dagens möte föreslår valberedningen att Anna Löfgren (M) utses till ny nämndeman efter
Jan Skog (M).

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse Anna Löfgren (M) till ny nämndeman.
___
Beslutsexpediering
Anna Löfgren
Lön
Handläggare vid sektor kommunstyrelsen
Alingsås tingsrätt

Justerandes sign.
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Sammanträdesdatum: 2012-12-17

KS0003/12
KF § 189

Begäran om entledigande från uppdrag som
ledamot i kultur- och fritidsnämnden
Till dagens sammanträde har en begäran om entledigande från förtroendeuppdrag som
ledamot i kultur- och fritidsnämnden inkommit från Joanna Kragh (FP).
Valberedningen föreslår att Joanna Kragh (FP) entledigas från sitt förtroendeuppdrag i kulturoch fritidsnämnden samt att Joanna Wolodarska Nord (FP) utses till ny ledamot i kultur- och
fritidsnämnden.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Joanna Kragh (FP) från sitt
förtroendeuppdrag i kultur- och fritidsnämnden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att utse Joanna Wolodarska Nord (FP) till ny ledamot i
kultur- och fritidsnämnden.
___
Beslutsexpediering
Joanna Kragh
Joanna Wolodarska Nord
Lön
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes sign.
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2012-12-17

KS0003/12
KF § 190

Avsägelse från uppdrag i omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden samt arbetsutskottet för
individärenden
Till dagens sammanträde har Joanna Wolodarska Nord (FP) inkommit med en avsägelse från
förtroendeuppdraget som ledamot i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden samt som
ersättare i arbetsutskottet för individärenden.
Valberedningen föreslår att Joanna Wolodarska Nord (FP) entledigas från sina
förtroendeuppdrag i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden samt arbetsutskottet för
individärenden. Valberedningen föreslår att Madeleine Olofsson (FP) utses till ny ledamot i
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden samt till ny ersättare i arbetsutskottet för
individärenden.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Joanna Wolodarska Nord (FP) från hennes
uppdrag i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden samt arbetsutskottet för
individärenden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att utse Madeleine Olofsson (FP) till ny ledamot i
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden samt till ny ersättare i arbetsutskottet för
individärenden.
___
Beslutsexpediering
Joanna Wolodarska Nord
Madeleine Olofsson
Lön
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Justerandes sign.
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KS0003/12
KF § 191

Begäran om entledigande från förtroendeuppdraget som ersättare i kommunfullmäktige
Till dagens möte har Leif Hansson (V) inkommit med en avsägelse från sitt
förtroendeuppdrag som ersättare i kommunfullmäktige med anledning av att han är utsedd till
kommunrevisor.
Valberedning föreslår att Leif Hansson (V) entledigas från sitt förtroendeuppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige samt att länsstyrelsen tillskrivs om en ny sammanräkning.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Leif Hansson (V) från sitt
förtroendeuppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige beslutar att länsstyrelsen skall tillskrivas angående en ny
sammanräkning med anledning av Leif Hanssons (V) beviljade avsägelse.
___
Beslutsexpediering
Leif Hansson
Lön
Länsstyrelsen
Handläggare sektor kommunstyrelsen

Justerandes sign.
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2012-12-17

KS0003/12
KF § 192

Avsägelse från förtroendeuppdrag i omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
Till dagens sammanträde har Chatarina Engström (KD) inkommit med en avsägelse från sitt
förtroendeuppdrag som ledamot i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.
Valberedningen föreslår att Chatarina Engström (KD) entledigas från sitt förtroendeuppdrag
som ledamot i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden. Valberedningen föreslår att Ingrid
Hellberg (KD) väljs till ny ledamot i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden och att Chatarina
Engström (KD), till följd av att ersättarplatsen i nämnden blir vakant efter Ingrid Hellberg
(KD), väljs till ny ersättare i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Chatarina Engström (KD) från sitt
förtroendeuppdrag som ledamot i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att utse Ingrid Hellberg (KD) till ny ledamot i omsorgsoch arbetsmarknadsnämnden.
3. Kommunfullmäktige beslutar att utse Chatarina Engström (KD) till ny ersättare i
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.
___
Beslutsexpediering
Chatarina Engström
Ingrid Hellberg
Lön
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Justerandes sign.
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2012-12-17

KS0003/12
KF § 193

Val av ledamöter i omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens nya utskott
Med anledning av att kommunfullmäktige vid föregående möte beslutade om slå samman
omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott med arbetsutskott för
arbetsmarknadsfrågor, föreligger vid dagens möte ett antal val att förrätta.
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Följande ledamöter och ersättare utses till omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens nya
arbetsutskott:
Ledamöter

Ersättare

Boel Holgersson (C)

Dan Björk (M)

Ingela Nordhall (AD)

Madeleine Olofsson (FP)

Ingrid Hellberg (KD)

Christer Pålsson (V)

Jean Altun (S)
Eva Eriksson (S)

2. Kommunfullmäktige utser Boel Holgersson (C) till ordförande i utskottet, Eva
Eriksson (S) till 1:e vice ordförande i utskottet samt Ingela Nordhall (AD) till 2:e vice
ordförande.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse följande att ingår i omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens nya utskott:
Ledamöter

Ersättare

Boel Holgersson (C)

Dan Björk (M)

Ingela Nordhall (AD)

Madeleine Olofsson (FP)

Ingrid Hellberg (KD)

Christer Pålsson (V)

Justerandes sign.
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2012-12-17

Jean Altun (S)
Eva Eriksson (S)
2. Kommunfullmäktig beslutar utse Boel Holgersson (C) till ordförande i utskottet, Eva
Eriksson (S) till 1:e vice ordförande i utskottet samt Ingela Nordhall (AD) till 2:e vice
ordförande.
___
Beslutsexpediering
Boel Holgersson
Ingela Nordhall
Ingrid Hellberg
Jean Altun
Eva Eriksson
Dan Björk
Madeleine Olofsson
Christer Pålsson
Lön
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Justerandes sign.
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2012-12-17

KS0003/12
KF § 194

Val av ledamöter och ersättare i
utbildningsnämndens nya utskott
Med anledning av att kommunfullmäktige vid föregående möte beslutade om att slå samman
utbildningsnämndens arbetsutskott till ett enda föreligger vid dagens möte ett antal val att
förrätta.
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Följande ledamöter och ersättare utses till utbildningsnämndens nya arbetsutskott:
Ledamöter

Ersättare

Elena Fridfelt (C)

Kajsa Nilsson (M)

Peter Kornesjö (M)

Helene Ahlberg (AD)

Jonatan Sundén (KD)

Jessica Norberg (S)

Dennis Ljunggren (S)
Peter Ohlsson (S)

2. Kommunfullmäktige utser Elena Fridfelt (C) till ordförande i utskottet, Dennis
Ljunggren (S) till 1:e vice ordförande i utskottet samt Peter Kornesjö (M) till 2:e vice
ordförande.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ledamöter och ersättare till
utbildningsnämndens nya arbetsutskott:
Ledamöter

Ersättare

Elena Fridfelt (C)

Kajsa Nilsson (M)

Peter Kornesjö (M)

Helene Ahlberg (AD)

Justerandes sign.
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2012-12-17

Jonatan Sundén (KD)

Jessica Norberg (S)

Dennis Ljunggren (S)
Peter Ohlsson (S)

2. Kommunfullmäktige beslutar att utse Elena Fridfelt (C) till ordförande i utskottet,
Dennis Ljunggren (S) till 1:e vice ordförande i utskottet samt Peter Kornesjö (M) till
2:e vice ordförande.

__
Beslutsexpediering
Elena Fridfelt
Peter Kornesjö
Jonatan Sundén
Dennis Ljunggren
Peter Ohlsson
Kajsa Nilsson
Helene Ahlberg
Jessica Norberg

Justerandes sign.
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2012-12-17

KS0137/10
KF § 195

Begäran från demokratiberedningen om uppdrag
att utveckla den digitala arbetsplatsen för politiker
i Ale kommun
Demokratiberedningen har 2012-10-29 § 53 gett sitt presidie i uppdrag att komma med en
framställan till kommunfullmäktige om att få i uppdrag att överta ansvaret för att utveckla den
digitala arbetsplatsen för politiker.
Beslutsunderlag:
Protokollsutdrag från demokratiberedningen § 53, 2012-10-29
Skrivelse från demokratiberedningens ordförande, 2012-11-15
Demokratiberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att ge demokratiberedningen uppdraget att ansvara för
det fortsatta arbetet med digitalisering av politiker.
2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget innefattar att demokratiberedningen
ansvarar för den fortsatta implementeringen av digitala handlingar hos nämnder,
styrelse och kommunfullmäktige samt utvecklingsfrågor som är förknippat med
arbetet.
3. Kommunfullmäktige beslutar vidare att demokratiberedningen får uppdraget att
ansvara för implementeringen samt utvecklingen av den digitala arbetsplatsen för
politiker.
Kommunfullmäktige beslutar 2012-11-26 § 179 att bordlägga ärendet. Vid dagens möte
återupptas ärendet för behandling.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att ge demokratiberedningen uppdraget att ansvara för
det fortsatta arbetet med digitalisering av politiker.
2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget innefattar att demokratiberedningen
ansvarar för den fortsatta implementeringen av digitala handlingar hos nämnder,
styrelse och kommunfullmäktige samt utvecklingsfrågor som är förknippat med
arbetet.
3. Kommunfullmäktige beslutar vidare att demokratiberedningen får uppdraget att
ansvara för implementeringen samt utvecklingen av den digitala arbetsplatsen för
politiker.
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___
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
IT –avdelningen
Administrativ chef sektor kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2012-12-17

KS0205/12
KF § 196

Utökning av IT-avdelningens investeringsanslag
för 2012
I samband med bildandet av Bohus räddningstjänstförbund beslöts att IT- och telefonitjänster
skulle levereras av Ale kommun till förbundet. Detta förutsätter investeringar på cirka 500 tkr
för att kunna utföra tjänsterna. Dessa medel finns inte i IT-avdelningens ram varför man
behöver ett tilläggsanslag.
De kostnader som investeringen genererar, 175 tkr/år, kommer att faktureras till
räddningstjänstförbundet.
Kommunfullmäktige bör bevilja kommunstyrelsen ett tilläggsanslag på 500 tkr för inköp av
utrustning med anledning av leverans av tjänster till Bohus räddningstjänstförbund.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef, 2012-10-17.
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen ett investeringsanslag på 500 tkr för
inköp av utrustning med anledning av leverans av tjänster till Bohus
räddningstjänstförbund.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen ett investeringsanslag på 500 tkr för
inköp av utrustning med anledning av leverans av tjänster till Bohus
räddningstjänstförbund.
___
Beslutsexpediering
Sektorchef sektor kommunstyrelsen
IT -chef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

19(39)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2012-12-17

KS0217/12
KF § 197

Avsättning till utvecklingsfond i 2012 års bokslut
AFA Försäkring har tagit beslut om att sänka och återbetala premier för
Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS-KL) och Avgiftsbefrielseförsäkringen för åren 2007 och
2008. För Ale kommun har Fora AB beräknat att återbetalningen kommer att uppgå till
23,9 Mkr. Beloppet är preliminärt och återbetalningen kommer att ske i slutet av året. Dessa
medel har inte ingått i förutsättningarna för 2012 års verksamhet och det finns inte någon
rimlig möjlighet att på ett ansvarsfullt sätt låta dem komma verksamheten till del under 2012.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-10-29, KF § 148:
1. Kommunfullmäktige beslutar att de under 2012 återbetalade medlen från AFA
Försäkring i årsbokslut för 2012 avsätts till en utvecklingsfond.
2. Kommunfullmäktige beslutar att avsättningen får disponeras under åren 2013, 2014
och 2015.
3. Kommunfullmäktige beslutar att medel (från utvecklingsfonden) för täckning av
kapitalkostnader för tillväxt och klimatinvesteringar enligt specifikation som beslutas i
kommunfullmäktige i december 2012.
Fonden på 23 900 tkr kan disponeras enligt:
Belopp i tkr
Kapitalkostnader infrastruktur (objekt enligt bilaga)
Strategiska klimatinvesteringar för att uppnå målen
i Energi- och klimatplanen
Initialkostnader Räddningstjänstförbund
Summa

2013
5 000

2014
6 000

2015
6 000

1 000
1 300

2 000
-

2 600
-

7 300

8 000

8 600

Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef, 2012-11-08.
Handläggare: Helene Ramert.
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
enligt följande:
Fonden på 23 900 tkr ska disponeras enligt:
Belopp i tkr
Kapitalkostnader infrastruktur(objekt enligt bilaga till
tjänsteutlåtandet)
Strategiska klimatinvesteringar för att uppnå målen
i Energi- och klimatplanen
Summa

Justerandes sign.

2013
6 300

2014
6 000

2015
6 000

1 000
7 300

2 000
8 000

2 600
8 600
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Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller
detsamma.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
Fonden på 23 900 tkr ska disponeras enligt:
Belopp i tkr
Kapitalkostnader infrastruktur(objekt enligt
bilaga till tjänsteutlåtandet)
Strategiska klimatinvesteringar för att uppnå
målen i Energi- och klimatplanen
Summa

2013
6 300

2014
6 000

2015
6 000

1 000

2 000

2 600

7 300

8 000

8 600

Under dagens sammanträde yrkar Mikael Berglund (M) följande:
1. Kommunfullmäktige beslutar att beslut KF 2012-10-29 § 148 upphävs och ersätts av
nedan följande punkter 2-5.
2. Kommunfullmäktige beslutar att i bokslut 2012 i eget kapital reservera 23,9 mkr i en
utvecklingsfond som disponeras 7,3 mkr under 2013, 8 mkr under 2014 och 8, 6 mkr.
3. Kommunfullmäktige beslutar att sektor kommunstyrelsen får i uppdrag att i bokslut
för 2012 inarbeta 23,9 mkr som en jämförelsestörande post i kommunens
resultaträkning.
4. Kommunfullmäktige beslutar att medel från utvecklingsfonden inte får disponeras för
permanent ramhöjande verksamhet.
5. Kommunfullmäktige beslutar att medlens disponering fattas av kommunfullmäktige.
6. Kommunfullmäktige beslutar att kostnaderna respektive år avräknas mot
reserveringen i det egna kapitalet och särskilt markeras i balanskravutredningen.
Yrkande
Kommunstyrelsens
Mikael Berglunds (M)
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på beslutsförslag bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag
och avslag till kommunstyrelsens beslutsförslag. Ordförande finner kommunfullmäktige
besluta att kommunstyrelsens beslutsförslag avslås.

Justerandes sign.
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Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att beslut KF 2012-10-29 § 148 upphävs och ersätts av
nedan följande punkter 2-5.
2. Kommunfullmäktige beslutar att i bokslut 2012 i eget kapital reservera 23,9 mkr i en
utvecklingsfond som disponeras 7,3 mkr under 2013, 8 mkr under 2014 och 8, 6 mkr.
3. Kommunfullmäktige beslutar att sektor kommunstyrelsen får i uppdrag att i bokslut
för 2012 inarbeta 23,9 mkr som en jämförelsestörande post i kommunens
resultaträkning.
4. Kommunfullmäktige beslutar att medel från utvecklingsfonden inte får disponeras för
permanent ramhöjande verksamhet.
5. Kommunfullmäktige beslutar att medlens disponering fattas av kommunfullmäktige.
6. Kommunfullmäktige beslutar att kostnaderna respektive år avräknas mot
reserveringen i det egna kapitalet och särskilt markeras i balanskravutredningen.
___
Beslutsexpediering
Ekonomichef

Justerandes sign.
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KS0227/12
KF § 198

Fastställande av kungörelse av
kommunfullmäktiges sammanträde 2013
Enligt kommunallagens 5 kap. 5 §, ska uppgift om tid och plats för kommunfullmäktiges
sammanträden, minst en vecka före sammanträdesdagen införas i den eller de ortstidningar
som kommunfullmäktige bestämmer.
Under 2012 har uppgifter om tid och plats samt ett urval av de aktuella ärendena från
kommunfullmäktiges föredragningslista införts i Alekuriren. Kungörelsen har därutöver
förutom att den i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen anslagits på kommunens
anslagstavla även funnits tillgänglig på biblioteken. Kallelsen som skickas ut i ett senare skede,
har publicerats på hemsidan. Kommunfullmäktiges sammanträde har även publicerats som en
nyhet på kommunens hemsida.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att samma tillvägagångsätt också ska gälla 2013.
Uppgift om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden under 2013 kungörs i
Alekuriren. Föredragningslistan ska finnas tillgänglig på kommunens hemsida, www.ale.se, på
kommunens officiella anslagstavla samt på biblioteken. Kommunfullmäktiges sammanträde
ska även fortsättningsvis publiceras som en nyhet på kommunens hemsida.
Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges sammanträden under 2013
kungörs i Alekuriren.
2. Kommunfullmäktige beslutar också att föredragningslistan ska finnas tillgänglig på
kommunens hemsida www.ale.se, kommunens officiella anslagstavla samt på
biblioteken.
3. Kommunfullmäktiges beslutar att mötena publiceras som en nyhet på kommunens
hemsida.

Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, administrativ chef 2012-12-07
Handläggare: Cecilia Stedt, utvecklings- och förvaltningssekreterare

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges sammanträden under 2012
kungörs i Alekuriren.
2. Kommunfullmäktige beslutar också att föredragningslistan ska finnas tillgänglig på
kommunens hemsida www.ale.se, kommunens officiella anslagstavla samt på
biblioteken.
Justerandes sign.
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3. Kommunfullmäktige beslutar att mötena publiceras som en nyhet på kommunens
hemsida.

___
Beslutsexpediering
Informationsenheten
Biblioteken

Justerandes sign.
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KS0220/12
KF § 199

Översyn av taxor inom äldreomsorg och hälsa och
sjukvård
Sektor arbete, trygghet och omsorg har fått i uppdrag av omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-08-30 § 125 att utarbeta ett nytt taxeförslag med renodlad timtaxa för service
och/eller omvårdnad samt att lämna förslag på övriga avgiftsförändringar inom äldreomsorg
och hälsa och sjukvård. Nuvarande avgiftsmodell för service och/eller omvårdnad bygger på
nivåer av olika omvårdnadsfrekvens samt den enskildes betalningsförmåga. Ekonomisk
jämförelse mellan nuvarande och föreslaget timtaxesystem finns beskrivet i bilaga 2. Det
föreslagna avgiftssystemet lever upp till målsättningen om att det:





Är lätt att förstå för brukare och anhöriga
Avspeglar den insats brukaren får
Är okomplicerat att administrera
Ger kommunen möjlighet att ta ut skälig avgift för sociala tjänster

Kommunala Pensionärsrådet har fått information angående förslaget om taxor vid möte 201208-21.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef, 2012-11-12.
Handläggare: Margareta Kindberg, controller KS.
Yrkande
Rolf Gustavsson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
behålla den nu gällande taxan och taxesystemet för hemtjänsten.
Mikael Berglund (M) yrkar bifall till sektor kommunstyrelsens beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels sektor kommunstyrelsens beslutsförslag och dels på
Rolf Gustavssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med sektor
kommunstyrelsens beslutsförslag.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.
2.
3.

Kommunfullmäktige beslutar om förslag till nya taxor enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1.
Kommunfullmäktige beslutar att de nya taxorna gäller från och med 2013-01-01.
Kommunfullmäktige beslutar att sektor arbete, trygghet och omsorg informerar
berörda.

Justerandes sign.
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Under kommunfullmäktiges möte yrkar Boel Holgersson (C) bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Evar Eriksson (S) yrkar att taxa för service och omvårdnad i hemmet ska förbli oförändrad. I
övrigt yrkar Eriksson bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. Eva Erikssons (S) förslag i
sin helhet tillstyrks av Peter Rosengren (MP) och Hasse Andersson (S).
Jarl Karlsson (S) yrkar att taxorna i förslaget ska gälla från och med 2013-02-01. I övrigt yrkar
Karlsson bifall till Eva Erikssons (S) beslutsförslag.
Rose-Marie Fihn (FP) yrkar att effekterna av beslutet ska följas upp och redovisas om sex
månader. I övrigt yrkar Fihn bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Mikael Berglund (M) tillstyrker Jarl Karlssons (S) ändringsyrkande om att taxorna ska börja
gälla från och med 2013-02-01. I övrigt yrkar Berglund bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ingmarie Torstensson (V) tillstyrker Rose-Marie Fihns (FP) ändringsyrkande om att beslutet
ska följas upp och redovisas om sex månader om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag. I övrigt yrkar Torstensson bifall till Eva Erikssons (S)
beslutsförslag.
Yrkande

Kommunstyrelsens
Eva Erikssons (S) ändringsyrkande
Jarl Karlssons (S) ändringsyrkande
Rose-Marie Fihns (FP) tilläggsyrkande
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag punkt 1 och Eva Erikssons (S)
ändringsyrkande. Ordförande finner kommunfullmäktige besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Omröstningsresultat

Votering begärs. Följande voteringsordning godkänns:
Ja –röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej –röst för bifall till Eva Erikssons (S) yrkande
Kommunfullmäktige beslutar med 25 nej –röster mot 23 ja –röster att bifalla Eva Erikssons
(S) yrkande.
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Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag punkt 2 och Jarl Karlssons (S)
ändringsyrkande. Ordförande finner kommunfullmäktige besluta i enlighet med Jarl Karlssons
(S) förslag.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar om förslag till nya taxor enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1
med undantag för taxa för service och omvårdnad i hemmet. Taxa för service och
omvårdnad i hemmet bibehålls i sin nuvarande utformning.
2. Kommunfullmäktige beslutar att de nya taxorna gäller från och med 2013-02-01.
3. Kommunfullmäktige beslutar att sektor arbete, trygghet och omsorg informerar
berörda.

Reservation

Peter Kornesjö (M), Mikael Berglund (M), Isabell Korn (M), Inge Nilsson (M), Kajsa Nilsson
(M), Jan Skog (M), Ida Löfgren (M), Daniel Mörner (M), Lennarth Nilsson (M), Åke
Johansson (M), Boel Holgersson (C), Anitha Kristiansson (C), Rose-Marie Fihn (FP), LarsErik Carlbom (FP), Sune Rydén (KD), Chatarina Engström (KD), Börje Ohlsson (AD), Irma
Solving (AD), Ulf-Göran Solving (AD), Heléne Ahlberg (AD), Maria Ohlsson (AD), Sven
Rydén (AD) och Klas Nordh (FP).
Efter mötet har en skriftlig reservation inkommit som är undertecknad av Boel Holgersson
(C), Heléne Ahlberg (AD), Mikael Berglund (M), Sune Rydén (KD) och Rose-Marie Fihn
(FP). Av reservationen framgår följande:
Vi som undertecknat reserverar oss i egenskap av representanter för våra partiers fullmäktigeledamöter mot
beslutet att behålla den nuvarande avgiftsmodellen för hemtjänst och särskilt boende som bygger på så kallad
omvårdnadsfrekvens, det vill säga hur många gånger per vecka brukaren får insatser/omvårdnad.
Enligt tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen innebär nuvarande modell dels administrativt merarbete
och dels att omsorgstagaren eftersträvar att samla alla serviceinsatser vid ett tillfälle per vecka eftersom avgiften
då blir lägre.
Enligt den utredning som gjordes av dåvarande Vård- och omsorgsnämnden 2008 innebär modellen också att
personer med omsorgsbehov som måste tillgodoses flera dagar i veckan kan få betala högre avgift för sin omsorg
än den som har insatser en gång per vecka även om insatsen en gång per vecka tar längre tid att utföra och
även om båda personerna i exemplet har exakt samma ekonomiska förhållanden. Detta är djupt orättvist och
vi förstår inte hur S, V, MP och SD kan besluta att behålla denna modell med tanke på att kommunen ska
behandla alla sina invånare lika.
En modell med timtaxa för hemtjänst och särskilt boende innebär att alla som har samma ekonomiska
förutsättningar och får samma tid omvårdnad också betalar lika mycket i avgift. Det är därför majoriteten i
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden och i kommunstyrelsen bestående av de fem partierna M, AD, FP, C
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och KD har föreslagit att en sådan modell ska införas och den här reservationen är alltså till förmån för
kommunstyrelsens förslag.
För båda de beskrivna modellerna gäller att omsorgstagaren betalar högst en maxtaxa som 2012 är 1760 kr
per månad och att alla är garanterade att behålla ett förbehållsbelopp som ska täcka boendekostnad, normala
levnadsomkostnader för mat, kläder, öppen hälso- och sjukvård, försäkringar, telefon, TV mm. Dessutom
kan en individuell bedömning göras om högre förbehållsbelopp för en person som exempelvis har god man eller
har höga kostnader för specialkost eller liknande. 2012 är förbehållsbeloppet för en ensamstående person över
65 år 4 967 kr per månad plus verklig boendekostnad och eventuellt individuellt tillägg. En person vars
nettoinkomst är samma som förbehållsbeloppet eller lägre betalar ingen avgift alls. En person vars
nettoinkomst är 100 kr över förbehållsbeloppet betalar 100 kr i avgift oavsett vad taxan säger om avgiftens
storlek eftersom personen är garanterad att få behålla förbehållsbeloppet. De personer som har låga inkomster
och normala boendekostnader betalar följaktligen ingen avgift alls varken med den nuvarande modellen eller
med timtaxemodellen.

___
Beslutsexpediering
Sektorchef arbete, trygghet och omsorg
Verksamhetschef äldreomsorg sektor arbete, trygghet och omsorg
Verksamhetschef hälsa och sjukvård sektor arbete, trygghet och omsorg

Justerandes sign.
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OMRÖSTNINGSLISTA FÖR § 199
Ja
Peter Kornesjö (M)

X

Mikael Berglund (M)

X

Isabell Korn (M)

X

Inge Nilsson (M)

X

Kajsa Nilsson (M)

X

Jan Skog (M)

X

Ida Löfgren (M)

X

Daniel Mörner(M)

X

Lennarth Nilsson (M)

X

Åke Johansson (M)

X

Boel Holgersson (C)

X

Anitha Kristiansson(C)

X

Rose-Marie Fihn (FP)

X

Lars-Erik Carlbom (FP)

X

Sune Rydén(KD)

X

Chatarina Engström (KD)

X

Nej

Jarl Karlsson (S)

X

Eva Eriksson (S)

X

Rolf Gustavsson (S)

X

Paula Örn (S)

X

Jean Altun (S)

X

Kerstin Stål (S)

X

Dennis Ljunggren (S)

X

Inga-Lill Andersson (S)

X

Klas Karlsson (S)

X

Stina-Kajsa Melin (S)

X

Justerandes sign.
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Hasse Andersson (S)

X

Natalya Raad (S)

X

Toni Andersson(S)

X

Elaine Björkman (S)

X

Chatarina Eliasson (S)

X

Mahlin Pettersson (S)

X

Peter Ohlsson (S)

X

Tommy Gustafsson (V)

X

Johnny Sundling (V)

X

Ingmarie Torstensson (V)

X

Peter Rosengren (MP)

X

Minna Jernström (MP)

X

Börje Ohlsson (AD)

X

Irma Solvingl (AD)

X

Ulf-Göran Solving (AD)

X

Heléne Ahlberg (AD)

X

Maria Ohlsson(AD)

X

Sven Rydén (AD)

X

Rune Carlsson (SD)

X

Johan Fjellheim (SD)

X

Lennie Kjellman

X

Klas Nordh (FP)

X

Summa

23

Justerandes sign.
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KS0253/10
KF § 200

Arvoden till den nya jävsnämnden
Med anledning av att kommunfullmäktige 2012-10-29 § 146 beslutat att inrätta en kommunal
jävsnämnd har demokratiberedningen fått uppdraget att föreslå vilka arvoden som bör
utbetalas till de förtroendevalda i nämnden.
Demokratiberedningen behandlade ärendet 2012-11-26 § 58 och beslutade då att återremittera
ärendet till nästkommande möte.
Vid demokratiberedningens sammanträde 2012-12-17 § 61 föreslog beredningen att
kommunfullmäktige beslutar att sammanträdesarvode och ersättning för förlorad
arbetsförtjänst utgår endast till ledamot/ersättare i jävsnämnden som inte erhåller fast
årsarvode genom sitt uppdrag i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag:
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2012-10-29, § 146
Protokollsutdrag från demokratiberedningen 2012-11-26, § 58
Protokollsutdrag från demokratiberedningen 2012-12-17, § 61

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdesarvode och ersättning för förlorad
arbetsförtjänst utgår endast till ledamot/ersättare i jävsnämnden som inte erhåller fast
årsarvode genom sitt uppdrag i kommunstyrelsen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att ersättare inkallas endast vid ordinarie ledamots
frånvaro.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdesarvode och ersättning för förlorad
arbetsförtjänst utgår endast till ledamot/ersättare i jävsnämnden som inte erhåller fast
årsarvode genom sitt uppdrag i kommunstyrelsen
2. Kommunfullmäktige beslutar att ersättare inkallas endast vid ordinarie ledamots
frånvaro.

Justerandes sign.
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___
Beslutsexpediering
Lön
Mikael Berglund
Rolf Gustafsson
Rose-Marie Fihn
Dan Björk
Björn Norberg
Ingela Nordhall

Justerandes sign.
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KS0041/12
KF § 201

Ale kommuns utträde ur West Sweden
Ale kommun har tillsammans med de övriga medlemmarna av West Sweden utvecklat
erfarenheter och kunskap om EU och transnationellt samarbete. West Sweden har haft en
viktig roll i denna process under lång tid.
Sektor kommunstyrelsen anser dock att det nu är aktuellt att söka nya former för samarbete
varvid sektorn föreslår att Ale begär utträde ur West Sweden.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2012-12-06
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-11, § 185

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att Ale kommun begär utträde ur West Sweden. Utträde
sker enligt nu gällande stadgar § 6, ”Utträde sker vid utgången av året efter det under
vilket uppsägningen skett.” Uppsägningen är genom detta beslut, skriftlig och skall
före den 31 december 2012 vara inkommen till föreningen för West Swedens styrelse.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att under år 2013 utreda och föreslå
lämplig framtida samarbetspart avseende EU och transnationellt samarbete.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att Ale kommun begär utträde ur West Sweden. Utträde
sker enligt nu gällande stadgar § 6, ”Utträde är genom detta beslut, skriftligt och skall
före den 31 december 2012 vara inkommen till föreningen för West Swedens styrelse.”
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att under år 2013 utreda och föreslå
lämplig framtida samarbetspart avseende EU och transnationellt samarbete.
___
Beslutsexpediering
West Sweden
Kommunstyrelsen

Justerandes sign.
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KS0244/12
KF § 202

Redovisning av kommunstyrelsens nämndplan
och detaljbudget i enlighet med beslut KF 2012-0618 § 99 (KS0091/12)
Kommunfullmäktige gav styrelse och nämnder i uppdrag att i samband med att beslut om
budget för 2013 fattades (KF 2012-06-18 § 99), redovisa nämndplaner samt detaljbudget för
kommunfullmäktige i december 2012.
Ordförande Klas Nordh (FP) föreslår att redovisningen av kommunstyrelsens nämndplan och
detaljbudget bordläggs.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
___
Beslutsexpediering
Utvecklings- och förvaltningssekreterare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

34(39)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2012-12-17

KS0244/12
KF § 203

Redovisning av överförmyndarnämndens
nämndplan och detaljbudget i enlighet med beslut
KF 2012-06-18 § 99
Kommunfullmäktige gav styrelse och nämnder i uppdrag att i samband med att beslut om
budget för 2013 fattades (KF 2012-06-18 § 99), redovisa nämndplaner samt detaljbudget för
kommunfullmäktige i december 2012.
Ordförande Klas Nordh (FP) föreslår att redovisningen av överförmyndarnämndens
nämndplan och detaljbudget bordläggs.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
___
Beslutsexpediering
Utvecklings- och förvaltningssekreterare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

35(39)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2012-12-17

KS0244/12
KF § 204

Redovisning av utbildningsnämndens nämndplan
och detaljbudget i enlighet med beslut KF 2012-0618 § 99 (KS0091/12)
Kommunfullmäktige gav styrelse och nämnder i uppdrag att i samband med att beslut om
budget för 2013 fattades (KF 2012-06-18 § 99), redovisa nämndplaner samt detaljbudget för
kommunfullmäktige i december 2012.
Ordförande Klas Nordh (FP) föreslår att redovisningen av utbildningsnämndens nämndplan
och detaljbudget bordläggs.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
___
Beslutsexpediering
Utvecklings- och förvaltningssekreterare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

36(39)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2012-12-17

KS0244/12
KF § 205

Redovisning av kultur- och fritidsnämndens
nämndplan och detaljbudget i enlighet med beslut
KF 2012-06-18 § 99 (KS0091/12)
Kommunfullmäktige gav styrelse och nämnder i uppdrag att i samband med att beslut om
budget för 2013 fattades (KF 2012-06-18 § 99), redovisa nämndplaner samt detaljbudget för
kommunfullmäktige i december 2012.
Ordförande Klas Nordh (FP) föreslår att redovisningen av kultur- och fritidsnämndens
nämndplan och detaljbudget bordläggs.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
___
Beslutsexpediering
Utvecklings- och förvaltningssekreterare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

37(39)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2012-12-17

KS0244/12
KF § 206

Redovisning av omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens nämndplan och
detaljbudget i enlighet med beslut KF 2012-06-18 §
99 (KS0091/12)
Kommunfullmäktige gav styrelse och nämnder i uppdrag att i samband med att beslut om
budget för 2013 fattades (KF 2012-06-18 § 99), redovisa nämndplaner samt detaljbudget för
kommunfullmäktige i december 2012.
Ordförande Klas Nordh (FP) föreslår att redovisningen av omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens nämndplan och detaljbudget bordläggs.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
___
Beslutsexpediering
Utvecklings- och förvaltningssekreterare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

38(39)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2012-12-17

KS0244/12
KF § 207

Redovisning av samhällsbyggnadsnämndens
nämndplan och detaljbudget i enlighet med beslut
KF 2012-06-18 § 99 (KS0091/12)
Kommunfullmäktige gav styrelse och nämnder i uppdrag att i samband med att beslut om
budget för 2013 fattades (KF 2012-06-18 § 99), redovisa nämndplaner samt detaljbudget för
kommunfullmäktige i december 2012.
Ordförande Klas Nordh (FP) föreslår att redovisningen av samhällsbyggnadsnämndens
nämndplan och detaljbudget bordläggs.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
___
Beslutsexpediering
Utvecklings- och förvaltningssekreterare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

39(39)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2012-12-17

KS0032/12
KF § 208

Rapport från höstens ortsutvecklingsmöten
Ortsutvecklingsmöten är ett av Ale kommuns olika sätt att föra dialog med sina
kommunmedborgare. På ortsutvecklingsmötena behandlas frågor som är viktiga för orterna
och information förmedlas till och från boenden i aktuella ämnen. Mötena innebär en
möjlighet för kommunens medborgare att framföra lokal idéer och utvecklingsförslag direkt
till kommunala beslutsfattare.
Under oktober och november månad 2012 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 ett par år tillbaka, varaktigt på över 1000 personer varje år.
Under 2010 passerade antalet besökare av ortsutvecklingsmötena för första gången, 1000
personer –sett till helåret. Trenden håller i sig under 2012 då det totala antalet besökare
fortsätter överstiga 1200 personer. Höstens ortsutvecklingsmöten besöktes av drygt 700
personer.

Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång administrativ chef, 2012-12-07
Handläggare: Cecilia Stedt, utvecklings- och förvaltningssekreterare
Ordförande Klas Nordh (FP) föreslår att ärendet bordläggs.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
___
Beslutsexpediering
Utvecklings- och förvaltningssekreterare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

