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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-12-17

Plats och tid

A -salen medborgarhuset i
Alafors, kl. 17.00-21.35.
Ajournering kl. 19.10-20.00

Ledamöter

Jan Skog (M), ordförande
Mikael Berglund (M)
Oliver Andersson (M)§§ 217-241
Peter Kornesjö (M)
Henrik Fogelklou (M)
Lars Kopp (M)
Lennarth Nilsson (M)
Kajsa Nilsson (M)
Dan Björk (M)
Maj Holmström (M)
Erik Liljeberg (M)
Elena Fridfelt (C)
Åke Niklasson (C)
Jessika Loftbring (C)
Tyrone Hansson (FIA)
My Bardin Björkman (FIA)
Renée Palmnäs (FIA)
Stefan Ekwing (L)
Rose-Marie Fihn (L) §§ 212-227
Sune Rydén (KD)
Jenny Sandkvist (MP)
Paula Örn (S)§§ 217-226
Stefan Hagman (S)

Monica Samuelsson (S)
Johnny Sundling (S)
Ann Lundgren (S)
Dennis Ljunggren (S)
Lena Orstadius (S)
Rolf Gustafsson (S)
Catharina Eliasson (S)
Johan Nordin (S)
Isabella Andersson (S)§§ 212-227
Elaine Björkman (S)§§ 227-241
Klas Karlsson (S)
Lisa Gustafsson (V)
Sven Engdahl (V)
Birgitta Andersson (V)
Sven Nicolaisen (AD)
Robert Jansson (SD)
Kennet Sandow (SD)
Lennie Kjellman (SD)
Marita Henriksson (SD)
Alexis Tranmarker (SD)
Pernilla Johansson (SD)
Robert Roos (SD)

Tjänstgörande ersättare

Susanna Mouvitz (M) §§ 212-216
Eva Lans Samuelsson (L) §§ 228-241
Birgit Andersson (KD)
Geo de Maré (MP)

Ingrid Inhammar (S)§§ 212-216,227241
Krister Bergenhus (S)§§ 212-226
Adam Loftbring (V)
Rune Karlsson (SD)

Närvarande
ersättare

Susanna Mouvitz (M) §§ 217-241
Thomas Olesen (M)
Anna Löfgren Silfversparre (M)
Lennart Dahl (C)
Lina Bodestad (C)
Rolf Engström (FIA)
Eva Lans Samuelsson (L)§§212-227
Claes-Anders Bengtsson (KD)
Axel Andersson (MP)

Ingrid Inhammar (S) §§ 217-226
Krister Bergenhus (S)§§ 212-226
Hiba Abdulqader (S)
Jarl Karlsson (S)
Gabriel Ljunggren (S)
Maria Bergérus (V)
Börje Ohlsson (AD)
Charlie Ceder (SD)
Håkan Bergman (SD)

Övriga närvarande

Gunilla Dörner Buskas, tf.
Kommunchef
Christina Larsson, IT -chef § 215

Cecilia Stedt, sekreterare
Edvard Hofmann, Microsoft § 215
Hans Hellman § 216

2(56)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-12-17

Underskrifter
Sekreterare
Cecilia Stedt
Ordförande
Jan Skog
Justerande
Stefan Hagman

Elena Fridfelt

Övriga närvarande

Gunilla Dörner Buskas, tf. kommunchef
Cecilia Stedt, sekreterare

Utses att justera

Stefan Hagman och Elena Fridfelt

Justeringens plats och tid

Kommunhus Nödinge, Ale Torg 7, 2018-12-19

Paragrafer

§§ 212 - 241

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-12-17

Datum för anslags uppsättande

2018-12-20

Datum för anslags nedtagande

2019-01-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus Nödinge

Intygar

Cecilia Stedt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-12-17

Innehåll

KF § 212

Upprop

6

KF § 213

Justering av kommunfullmmäktiges protokoll

7

KF § 214

Godkännande av kommunfullmäktiges dagordning

8

KF § 215

Information med anledning av att politiker i Ale kommun
övergår till att läsa sina politiska handlingar i en PC

9

KF § 216

Allmänhetens frågestund

KF § 217

Svar på medborgarförslag om att bygga en skatepark för
barn och vuxna i Skepplanda

KF § 218

Val av ny kommunrevisor med anledning av Ann-Sofie
Hellvards (V) avsägelse

13

KF § 219

Val av personliga ersättare till ledamöterna i
kommunfullmäktiges presidium under tiden för
kommunfullmäktiges mandatperiod

14

KF § 220

Avsägelse från Kajsa Nilsson (M) gällande
förtroendeuppdraget som ersättare i utbildningsnämnden

15

KF § 221

Val av ledamot till presidiet för Bohus Räddningstjänsts
förbundsdirektion för perioden 2019-01-01--2022-12-31

16

Justerandes sign.

10

Utdragsbestyrkande

11 - 12
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-12-17

KF § 222

Val av ny ersättare till förbundsdirektionen för Bohus
Räddningstjänst för perioden 2019-01-01--2022-12-31

17

KF § 223

Avsägelse från Natalie Namro (S) avseende
förtroendeuppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

18

KF § 224

Avsägelse från Oliver Andersson (M) avseende
förtroendeuppdraget som ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden

19

KF § 225

Begäran från Aledemokraterna om insynsplats i
kommunstyrelsen

20 - 21

KF § 226

Beslut om att tillsätta insynsplats i kommunstyrelsen för
Aledemokraternas räkning

KF § 227

Budget och verksamhetsplan 2019 - 2022

23 - 33

KF § 228

Revidering av arvodesbestämmelser för förtroendevalda
m.fl i Ale kommun

34 - 35

KF § 229

Revidering av Allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale
kommun

36 - 38

KF § 230

Tillfälligt beslut 2019, nolltaxa för pensionärsföreningarna
gällande lokalhyra i och på Ale kommuns anläggningar

39 - 40

KF § 231

Kultur- och fritids taxor och avgifter 2019

41 - 42

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

22
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-12-17

KF § 232

Svar på motion om att införa en friskvårdspolicy från
Robert Jansson (SD)

43 - 44

KF § 233

Svar på motion från Erik Liljeberg (M) om att visa
vardagshjältar uppskattning genom en priscermoni

45 - 46

KF § 234

Svar på motion från Tyrone Hansson (FiA) om att kvalitén
i skolan inte får äventyras

47 - 48

KF § 235

Svar på motion om att uppmuntra medarbetare att lämna
kreativa förslag som ger mer valuta för skattepengarna från
Erik Liljeberg (M)

49 - 50

KF § 236

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL under år
2018, kvartal 1

51

KF § 237

Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS under år
2018, kvartal 1

52

KF § 238

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL under år
2018, kvartal 2

53

KF § 239

Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS under år
2018, kvartal 2

54

KF § 240

Delgivningar

55

KF § 241

En önskan om en god jul och ett gott nytt år

56

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-12-17

KF § 212

Dnr KS.2018.20

Upprop
Ärendet
Upprop genomförs.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-12-17

KF § 213

Dnr KS.2018.21

Justering av kommunfullmmäktiges protokoll
Ärendet
Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att protokollet från
kommunfullmäktiges möte justeras den 19 december kl. 09.00 i Nödinge kommunhus.
Vidare föreslår valberedningens ordförande att utöver ordförande ska Stefan Hagman (S)
och Elena Fridfelt (C) att justera protokollet.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förslag från valberedningens ordförande och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges protokoll från dagens möte ska
justeras den 19 december.
Kommunfullmäktige beslutar att utöver ordförande ska kommunfullmäktiges protokoll
från dagens möte justeras av Stefan Hagman (S) och Elena Fridfelt (C).
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-12-17

KF § 214

Dnr KS.2018.22

Godkännande av kommunfullmäktiges dagordning
Ärendet
Ordförande föreslår att kommunfullmäktige godkänner föreliggande dagordning med
tillägget av fyra valärenden som han föreslår behandlas efter ärende 8 på dagordningen:
·

Val av ordförande för Bohus Räddningstjänsts förbundsdirektion för perioden
2019-01-01--2020-12-31

·

Val av ny ersättare till förbundsdirektionen för Bohus Räddningstjänat för
perioden 2019-01-01--2022-12-31

·

Avsägelse från Natalie Namro (S) avseende förtroendeuppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige

·

Avsägelse från Oliver Andersson (M) avseende förtroendeuppdraget som ersättare
i samhällsbyggnadsnämnden

Vidare föreslår ordförande att kommunfullmäktige ges, som en nästkommande punkt på
dagordningen, en information med anledning av de datorer som delats ut till
kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare under dagen
Beslutsunderlag
·
·

Inkommen avsägelse från Natalie Namro, 2018-12-12
Inkommen avsägelse från Oliver Andersson , 2018-12-17

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag och finner att kommunfullmäktige
beslutar detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreliggande dagordning med tillägget av fyra
valärenden efter ärende 8 på dagordningen samt tillägg av en informationspunkt angående
datorer efter punkt 3 på dagordningen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-12-17

KF § 215

Dnr KS.2018.19

Information med anledning av att politiker i Ale kommun
övergår till att läsa sina politiska handlingar i en PC
Ärendet
Ale kommuns IT -chef Christina Larsson och Edvard Hofmann, Surface Solution Sales
Professional från Microsoft informerar om de datorer som har delats ut till
kommunfullmäktiges politiker tidigare på dagen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på om informationen kan noteras och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-12-17

KF § 216

Dnr KS.2018.18

Allmänhetens frågestund
Ärendet
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 ärendepunkter som fullmäktige ska behandla under mötet.
I samband med dagens möte närvarar Hans Hellman och frågar vad kommunens politiker
vill med äldreomsorgen i Ale kommun. Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande
Mikael Berglund (M) och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Monica Samuelsson (S).
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition om allmänhetens frågestund kan avslutas och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avsluta allmänhetens frågestund.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-12-17

KF § 217

Dnr KS.2018.157

Svar på medborgarförslag om att bygga en skatepark för
barn och vuxna i Skepplanda
Ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår att kommunen bygger en skateboardpark
ovanför simhallen i Skepplanda. Medborgarförslaget säger att det är viktigt att det skall vara
lätt att ta sig till anläggningen för kommuninvånarna.
När det gäller kommunens befintliga anläggningar och även framtida anläggningar, är det
viktigt att föreningslivet finns med. Kultur- och fritid jobbar tillsammans med föreningen
Action Sports Alliansen i Ale för att utveckla skateverksamheten i Ale. Vid årsskiftet
invigdes en skatehall i Bohus centrum som drivs av föreningen. Föreningen ger också stöd
i kommunens arbete med underhåll och skötsel av kommunens skateparker i Älvängen,
Nödinge och Bohus.
Att anlägga en skateanläggning i Skepplanda har inte varit uppe på agendan i något tidigare
sammanhang och det är inte heller något som kultur- och fritid i dagsläget har möjlighet att
prioritera. De befintliga skateparkerna i Älvängen, Nödinge och Bohus samt skatehallen i
Bohus är alla tillgängliga med kollektivtrafik och ligger i anslutning till platser där många
barn och ungdomar vistas. Kultur- och fritid anser att det finns goda möjligheter för
invånare från alla delar av kommunen att utöva skateboard. Fokus för kultur- och fritid
bör läggas på att, tillsammans med föreningslivet, underhålla och utveckla de befintliga ytor
kultur- och fritid har.
Beslutsunderlag
·
·
·
·

Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04 § 175
Tjänsteutlåtande, 2018-08-14
Medborgarförslag inkommet 2018-04-04
Reviderat tjänsteutlåtande, 2018-09-04

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

12(56)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-12-17

Yrkande
Under kommunfullmäktiges möte yrkar Johnny Sundling (S) bifall till kommunstyrelsens
beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
___
Beslutsexpediering
För kännedom
Kultur- och fritidsnämnden
Förslagsförfattaren

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-12-17

KF § 218

Dnr KS.2018.3

Val av ny kommunrevisor med anledning av Ann-Sofie
Hellvards (V) avsägelse
Ärendet
Med anledning av att kommunfullmäktige 2018-10-15 § 147 beslutade att entlediga AnnSofie Hellvard (V) från förtroendeuppdraget som kommunrevisor från och med den 18
oktober 2018, lyfts frågan återigen om val av en ny kommunrevisor.
Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att frågan om val av ny
kommunrevisor, återigen bordläggs.
Beslutsunderlag
·

Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-19 § 160

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förslag från valberedningens ordförande och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återigen bordlägga val av ny kommunrevisor med
anledning av Ann-Sofie Hellvards (V) avsägelse.
___
Beslutsexpediering
För kännedom
Kommunledningssekreterare för vidarebefordran till kommunrevisionen
Utvecklingsledare vid sektor kommunstyrelsen
Personalavdelningen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

14(56)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-12-17

KF § 219

Dnr KS.2018.3

Val av personliga ersättare till ledamöterna i
kommunfullmäktiges presidium under tiden för
kommunfullmäktiges mandatperiod
Ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 20 ska fullmäktige välja personlig ersättare till
ledamöterna i presidiet. Ersättarna ska träda inom det behövs för att bereda ärenden om
ansvarsprövning mot en nämnd eller beredning där någon i presidiet ingår.
Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att Lars Kopp (M) väljs till
ersättare för ordförande, att Catharina Eliasson (S) väljs till ersättare för 1:e vice
ordförande samt att Jenny Sandkvist (MP) väljs till ersättare för 2:e vice ordförande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förslag från valberedningens ordförande och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Lars Kopp (M) till personlig ersättare för
ordförande, Catharina Eliasson (S) till personlig ersättare för 1:e vice ordförande samt
Jenny Sandkvist (MP) till personlig ersättare för 2:e vice ordförande.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Utvecklings- och förvaltningssekreterare
Utvecklingsledare vid sektor kommunstyrelsen
Personalavdelningen

För kännedom
Lars Kopp
Catharina Eliasson
Jenny Sandkvist

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-12-17

KF § 220

Dnr KS.2018.3

Avsägelse från Kajsa Nilsson (M) gällande
förtroendeuppdraget som ersättare i utbildningsnämnden
Ärendet
Kajsa Nilsson (M) har inkommit med en avsägelse gällande förtroendeuppdraget som
ersättare i utbildningsnämnden.
Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att Kajsa Nilsson (M) entledigas
från förtroendeuppdraget som ersättare i utbildningsnämnden samt att val av ny ersättare
bordläggs.
Beslutsunderlag
·

Inkommen avsägelse från Kajsa Nilsson, 2018-12-04

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på beslutsförslag från valberedningens ordförande och
finner att kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Kajsa Nilsson (M) från förtroendeuppdraget
som ersättare i utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga val av ny ersättare i utbildningsnämnden.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Utvecklings- och förvaltningssekreterare
Utvecklingsledare
Utbildningsnämndens sekreterare
Personalavdelningen

För kännedom
Kajsa Nilsson
Utbildningsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-12-17

KF § 221

Dnr KS.2018.3

Val av ledamot till presidiet för Bohus Räddningstjänsts
förbundsdirektion för perioden 2019-01-01--2022-12-31
Ärendet
Enligt förbundsordningen § 6 för Bohus Räddningstjänstförbund ska
förbundsmedlemmarna (Ale kommun och Kungälvs kommun) utse varsin ledamot till
presidiet för räddningstjänstförbundets direktion. Valberedningens ordförande Sune
Rydén (KD) föreslår att Elena Fridfelt (C) utses till ledamot i presidiet för direktion för
perioden 2019-01-01--2022-12-31.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förslag från valberedningens ordförande och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Elena Fridfelt (C) till ledamot i presidiet för Bohus
Räddningstjänsts förbundsdirektion för perioden 2019-01-01--2022-12-31.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Utvecklingsledare vid sektor kommunstyrelsen
Förbundsdirektionen
Personalavdelningen

För kännedom
Elena Fridfelt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-12-17

KF § 222

Dnr KS.2018.3

Val av ny ersättare till förbundsdirektionen för Bohus
Räddningstjänst för perioden 2019-01-01--2022-12-31
Ärendet
Enligt förbundsordningen § 6 ska ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen väljas ur
förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige för en mandattid om fyra år räknat från och
med den 1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet.
Under föregående möte beslutade Ale kommunfullmäktige 2018-11-19 § 198 att utse Gert
Karlsson (S) till ersättare trots att han enligt förbundsordningen inte är valbar.
Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att Gert Karlsson (S) entledigas
från förtroendeuppdraget som ersättare i förbundsordningen samt att Stefan Hagman (S)
väljs till ny ersättare i direktionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förslag från valberedningens ordförande och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Gert Karlsson (S) från förtroendeuppdraget
som ersättare i direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund.
Kommunfullmäktige beslutar att utse Stefan Hagman (S) till ny ersättare i direktionen för
Bohus Räddningstjänstförbund.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Utvecklingsledare vid sektor kommunstyrelsen
Förbundsdirektionen
Personalavdelningen

För kännedom
Gert Karlsson
Stefan Hagman

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-12-17

KF § 223

Dnr KS.2018.3

Avsägelse från Natalie Namro (S) avseende
förtroendeuppdraget som ersättare i kommunfullmäktige
Ärendet
Natalie Namro (S) har inkommit med en avsägelse gällande förtroendeuppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige.
Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att Natalie Namro (S) entledigas
från sitt förtroendeuppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt att länsstyrelsen ska
tillskrivas angående en ny sammanräkning med syftet att utse en ny ersättare till
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
·

Inkommen avsägelse från Natalie Namro, 2018-12-12

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på beslutsförslag från valberedningens ordförande och
finner att kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Natalie Namro (S) från förtroendeuppdraget
som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar att länsstyrelsen ska tillskrivas angående en ny
sammanräkning med syftet att utse en ny ersättare till kommunfullmäktige.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Utvecklings- och förvaltningssekreterare
Utvecklingsledare vid sektor kommunstyrelsen
Länsstyrelsen
Personalavdelningen

För kännedom
Natalie Namro

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-12-17

KF § 224

Dnr KS.2018.3

Avsägelse från Oliver Andersson (M) avseende
förtroendeuppdraget som ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden
Ärendet
Oliver Andersson (M) har inkommit med en avsägelse från förtroendeuppdraget som
ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att Oliver Andersson (M)
entledigas från förtroendeuppdraget som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden samt att
Maj Holmström (M) utses till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
·

Inkommen avsägelse från Oliver Andersson , 2018-12-17

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förslag från valberedningens ordförande och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Oliver Andersson (M) från
förtroendeuppdraget som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar att utse Maj Holmström (M) till ny ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Utvecklingsledare vid sektor kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämndens sekreterare
Personalavdelningen

För kännedom
Oliver Andersson
Maj Holmström

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

20(56)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-12-17

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign.
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KF § 225

Dnr KS.2018.323

Begäran från Aledemokraterna om insynsplats i
kommunstyrelsen
Ärendet
Aledemokraterna har i en skrivelse inkommit med en begäran om att under innevarande
mandatperiod få en insynsplats i kommunstyrelsen.
Enligt kommunstyrelsens reglemente § 46 gäller följande för insynsplatser:
Varje fullmäktigeparti som inte är representerat i kommunstyrelsen har rätt till en insynsplats i styrelsen.
Insynsplatsen innebär närvarorätt vid kommunstyrelsens sammanträden. Platsen är utan yttranderätt och
är inte arvoderad.
Kommunfullmäktige väljer en fullmäktigeledamot att besätta insynsplatsen i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
·
·
·
·
·

Demokratiberedningens beslut 2018-12-06 § 27
Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04 § 176
Tjänsteutlåtande, 2018-11-13
Skrivelse inkommen 2018-11-05
Kommunstyrelsens reglemente

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja en insynsplats i
kommunstyrelsen till Aledemokraterna under mandatperioden 2018-2022.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Aledemokraterna
insynsplats under mandatperioden 2018-2022 är utan yttranderätt samt att den ej innebär
någon rätt till arvode.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Justerandes sign.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja en insynsplats i kommunstyrelsen till
Aledemokraterna under mandatperioden 2018-2022.
Kommunfullmäktige beslutar att Aledemokraterna insynsplats under mandatperioden
2018-2022 är utan yttranderätt samt att den ej innebär någon rätt till arvode.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunsekreterare
Utvecklingsledare vid sektor kommunstyrelsen
Personalavdelningen

För kännedom
Kommunstyrelsen
Aledemokraterna

Justerandes sign.
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KF § 226

Dnr KS.2018.3

Beslut om att tillsätta insynsplats i kommunstyrelsen för
Aledemokraternas räkning
Ärendet
Med anledning av föregående beslut väcks frågan om att tillsätta insynsplats i
kommunstyrelsen för Aledemokraternas räkning.
Kommunfullmäktiges ordförande föreslår att kommunfullmäktige tilldelar insynsplatsen till
Sven Nicolaisen (AD) samt att Börje Ohlsson (AD) utses till ersättare för Sven Nicolaisen
(AD).
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag och finner att kommunfullmäktige
beslutar detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tilldela Sven Nicolaisen (AD) insynsplatsen för
Aledemokraterna i kommunstyrelsen samt Börje Ohlsson (AD) till Sven Nicolaisens (AD)
ersättare.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunsekreterare
Utvecklingsledare vid sektor kommunstyrelsen
Personalavdelningen

För kännedom
Kommunstyrelsen
Sven Nicolaisen
Börje Ohlsson

Justerandes sign.
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KF § 227

Dnr KS.2018.260

Budget och verksamhetsplan 2019 - 2022
Ärendet
Budgetförslag från Moderata samlingspartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet,
Liberalerna, Miljöpartiet de gröna och Framtid i Ale har tagit fram ett gemensamt
budgetförslag.
Beslutsunderlag
·
·
·
·
·
·
·

Sverigedemokraternas förslag till verksamhetsplan och budget 2019
Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04 § 172
Synpunkter från Sveriges Arkitekter
Synpunkter från kommunal
Synpunkter från naturvetarna
Tjänsteutlåtande, 2018-11-22
Verksamhetsplan och budget 2019-2022

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Moderata samlingspartiet,
Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet de gröna och Framtid i Ales
verksamhetsplan för åren 2019-2022 med resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget
och investeringsbudget för 2019.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt respektive nämnd att i
enlighet med fullmäktiges beslut om verksamhetsplan och kommunbidrag samt i enlighet
med anvisningar från sektor kommunstyrelsen besluta om nämndplan för år 2019 senast
31 januari 2019 och att redovisa respektive nämndplan och detaljbudget för år 2019 vid
kommunfullmäktiges sammanträde senast den 4 mars 2019.
3. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger nämnderna möjlighet att göra
omdisponeringar upp till en miljon kronor inom sin totala investeringsbudget 2019 efter
godkännande av kommunstyrelsen.
4. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunens låneskuld
får uppgå till maximalt 800 mkr under år 2019. Inom totalbeloppet innefattas rätt att
omsätta lån på 185 mkr.
5. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens
ordförande och ekonomichefen, eller deras ställföreträdare, att för kommunens räkning
fortlöpande underteckna erforderliga lånehandlingar, såväl nyupplåning som omsättning av
lån, inom angiven ram.
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6. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att reserverade medel för
framtida pensioner ”återlånas” för att begränsa den externa låneskulden.
7. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att AB Alebyggen för år
2019 ska erlägga en årlig borgensavgift på 0,3 % på nyttjad borgensram. Avgiften erläggs till
kommunen varje tertial.
8. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att partistöd för år 2019 ska
utbetalas i enlighet med antagna bestämmelser om kommunalt partistöd i Ale kommun.
Yrkande
Under kommunfullmäktiges möte yrkar Mikael Berglund (M), Elena Fridfelt (C), Tyrone
Hansson (FIA), Stefan Ekwing (L), Sune Rydén(KD), Geo de Maré (MP), Erik Liljeberg
(M), Dennis Ljunggren (S), Rose-Marie Fihn (L), Oliver Andersson (M) och Jessika
Loftbring (C) bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Birgitta Andersson (V) och Sven Nicolaisen (AD) yrkar avslag på kommunstyrelsens
beslutsförslag.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Vidare gör Berglund (M) följande ändringsyrkande i förslaget:
Sid 3, första meningen andra stycket, årtalet ska vara 2019
Redaktionellt: Sid 6, första stycket, ordet ”utgör” står 2 gånger”
Redaktionellt: Sidan 10, 3:e stycket nerifrån står det att modellen ska utvecklas under 2018, det borde
stå ”utvecklades”
Kapitel 5.2.1
Redaktionellt: På sidan 21 står ett uppdrag som liksom hänger lite löst i förhållande till övrig textstruktur
Slutet sidan 21, texten ” Råvaror som köps in till våra kök ska vara producerade i enlighet med svensk
lagstiftning. Utredning pågår och besked kommer inom kort för att fastställa om vi kan leva upp till detta
inom alla livsmedelsområden förutom kött där vi vet att vi kan det.” om upphandling i enlighet med svensk
lagstiftning stryks då gällande upphandling gäller till 2022-10-31
Sida 21, ordet ”smart upphandling” ändras till ”klimatsmart upphandling”

Sidan 22, prioriterade mått, matsvinn. Målvärden justeras till 19% 2019 och 13,5% till 2022
Text om matsvinn. Meningen ” Mätningar har visat att det största matsvinnet inte sker från tallriken
utan i köken och vid servering. Det är därför inom de momenten insatser ska fokuseras” ersätts med ”Det
Justerandes sign.
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påbörjade arbetet med att minska tallrikssvinnet ska fortgå, samtidigt som mätningar har visat att det
största matsvinnet inte sker från tallriken utan i köken och vid servering. Det är därför inom de momenten
insatser ska fokuseras”
Kapitel 5.4
På Sidan 24 i stycket om Trygghetsstrategi ska ordet ”trygghetskameror” ersättas av
”övervakningskameror”
Kapitel 6.6
Sid 28, kapitel 6.6 rubriken ändras till ”Jämställdhet & Jämlikhet”
Kapitel 7.2
sid 29. Hänvisning till korrekt SKL formulär, ändras från ” cirkulär 18:27 (2018-08-16)” till
”cirkulär 18:35 (2018-09-28)”.
Avslutningsvis yrkar Mikael Berglund (M) på tillägget att tillföra överförmyndarnämnden
300 000 kr i ökat ramanslag för 2019 och att dessa medel omfördelas från
kommunstyrelsens budgetram för 2019. Mikael Berglunds (M) yrkanden tillstyrks av
Monica Samuelsson (S), Elena Fridfelt (C), Sune Rydén, (KD), Geo de Maré (MP), Erik
Liljeberg (M), Dennis Ljunggren (S), Rose-Marie Fihn (L) och Jessika Loftbring (C).
Birgitta Andersson (V) yrkar avslag på Mikael Berglunds (M) yrkanden.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Robert Jansson (SD) yrkar bifall till sverigedemokraternas förslag till budget och
verksamhetsplan 2019. Yrkandet tillstyrks av Robert Roos (SD).
Monica Samuelsson (S) yrkar avslag på sverigedemokraternas budgetförslag.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Monica Samuelsson (S) yrkar bifall kommunstyrelsens beslutsförslag med följande tillägg:
Seniorkortet ska utökas till att gälla dygnet runt inom hela Ale kommun, även under högtrafik.

Kommunstyrelsen ska under 2019 verka för att bevara fritidskortet för ungdomar.
Syfte : Aktiv fritid och förbättrad folkhälsa
Punkt 5.1.4 mitten av stycke 4. Efter meningen som slutar med kommunen har att erbjuda.
För att nå dessa mötesplatser i större utsträckning, utökas de s k seniorkortet att gälla även under
Justerandes sign.
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högtrafik. Fritidskortet är viktigt för våra ungdomar och ger en möjlighet för alla att röra sig i vår
kommun.
Då kommunen fått signaler om att västtrafik vill ta bort denna möjlighet till extratillägg för våra
ungdomar, måste arbetet gentemot västtrafik fortgå så vi kan bevara fritidskortet i sin nuvarande form.
Feriearbete för alla ungdomar som går ur årskurs nio och första året på gymnasiet ska fortsatt erbjudas, i
samarbete med näringslivet och föreningslivet. Syfte: Feriearbete ger ungdomarna kontakt med arbetslivet
och ökar möjligheterna att få ett arbete senare i livet. Punkt 5.1.2 stycke 4 Första meningen byts ut till:
Det framgångsrika arbetet med feriearbete för alla ungdomar som går ur årskurs nio och första året på
gymnasiet ska fortsatt erbjudas, i samarbete med näringslivet och föreningslivet.
Arbetet med rätten till heltid ska fortsätta. Punkt 6.5 efter stycke 1 Att heltid blir norm i välfärden är en
framtidsfråga. Skolan, vården och omsorgen behöver rekrytera nya medarbetare de närmaste åren, när
dagens medarbetare går i pension, samtidigt som befolkningen blir äldre och behovet av vård och omsorg
ökar. När fler medarbetare i välfärden arbetar heltid, minskar rekryteringsbehoven. En heltidsanställning
leder också till ett attraktivare jobb och ökad jämställdhet.
Utveckla arbetet med att identifiera orsaker och möjliga åtgärder för att motverka psykisk ohälsa hos
unga.
Punkt 5.1.4 Stycke 10
byta ut andra meningen till : Vi måste utveckla arbetet med att identifiera orsaker och möjliga åtgärder för
att motverka psykisk ohälsa hos unga.
För att öka relationerna mellan näringslivet och kommunens olika verksamheter är det viktigt att samtliga
sektorer medverkar vid företagsbesök.
Punkt 5.1.2 , 4:e stycket efter den mest företagarvänliga kommunen i regionen.
För att skapa bättre förutsättningar för en ökad tillit och bättre gemensam förståelse mellan kommun och
näringsliv är det viktigt att samtliga sektorer medverkar vid företagsbesök.

Monica Samuelssons (S) yrkanden tillstyrks av Elena Fridfelt (C), Mikael Berglund (M),
Dennis Ljunggren (S), Rose-Marie Fihn (L), Sven Engdahl (V), Oliver Andersson (M) och
Jessika Loftbring (C).
--------------------------------------------------------------------------------------------------Robert Roos (SD) yrkar på tillägget att överförmyndarnämnden ska få 358 000 kr i ökat
ramanslag för år 2019. Dessa medel ska omfördelas från kommunstyrelsens budgetram för
2019. Mikael Berglund (M) yrkar avslag på yrkandet från Robert Roos (SD).
Justerandes sign.
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Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och
sverigedemokraternas förslag till budget och verksamhetsplan 2019. Ordförande finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens beslutsförslag.
Reservation
Robert Jansson (SD), Kennet Sandow (SD), Lennie Kjellman (SD), Marita Henriksson
(SD), Marita Henriksson (SD), Alexis Tranmarker (SD), Pernilla Johansson (SD), Robert
Roos (SD) och Rune Karlsson (SD) reserverar sig emot beslutet.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och Birgitta
Anderssons (V) avslagsyrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet kommunstyrelsens beslutsförslag.
Reservation
Lisa Gustafsson (V), Sven Engdahl (V), Adam Loftbring (V) och Birgitta Andersson (V)
reserverar sig emot beslutet med följande motivering:
Vänsterpartiet reserverar sig mot koalitionens budget. Vi menar att det inte är
organisatoriska förändringar och fler utredningar som behövs utan prioriteringar och
resurser för att genomföra de insatser som krävs för att utjämna de skillnader vi nu ser i
hälso- och livsvillkor i Ale kommun.

Ett barnperspektiv behövs på all kommunal verksamhet. Minskade barngrupper i
förskolan och på fritids, insatser för att motverka barn- och ungdomars psykiska ohälsa
och en satsning på elevhälsan krävs. Här behövs också insatser för att kompensera den
stora gruppen barn som lever under svåra ekonomiska förhållanden i Ale kommun.
I budgeten lyfter man fram barns psykiska ohälsa men föreslår ytterligare utredning,
samtidigt som ett kunskapsunderlag redan finns, som borde vara tillräckligt för att ge
aktuella nämnder i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder. Och här vet vi redan nu att
behoven är större än resurserna som måste till.
Vi ser inte heller att budgeten ger utrymme för en skola med högre personaltäthet, där Ale
nu ligger långt under genomsnittet i Sverige.
Satsningar på kultur och idrott och på Kulturskolan måste till, för att det inte ska vara
Justerandes sign.
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föräldrarnas ekonomi som avgör om man kan delta. Ett utbud ska erbjudas där alla kan
vara med. Kulturskolan ska vara gratis.
Något som vi också saknar i budgeten är en bostadspolitik, där insatser görs för fler
bostäder och hyresrätter med rimliga hyror.. Man ska kunna flytta hemifrån som ung, byta
bostad som äldre och ha råd med en större bostad när familjen växer. Och det ska inte
krävas gigantiska banklån eller en förmögenhet för detta.
Mycket anmärkningsvärt är att majoriteten valt att ta bort avsnittet 5.2.2. om minskad
klimatpåverkan och ett fosilfritt samhälle! I Ale är cirka 50 % av energianvändningen från
flytande eller gasformiga icke förnyelsebara bränslen. Endast ca 6,4 % av personbilarna
drivs helt eller delvis av förnyelsebara bränslen. Hållbar energi är ett av de globala målen
för hållbar utveckling. Sverige har antagit FN:s mål inom Agenda 2030 och bestämt att
mycket av arbetet måste genomföras på kommunnivå. Det här måste vara en prioriterad
uppgift för Ale att arbeta med. Här ges helt andra signaler!
Koalitionens verksamhetsplan och budget inleds med visionen – Lätt att leva. Det är ett
långsiktigt mål som anger riktningen för Ale kommuns alla verksamheter. Vi i
Vänsterpartiet vill ge våra invånare framtidshopp och att denna vision ska omfatta alla –
unga som gamla.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Mikael Berglunds (M) ändringsyrkanden samt tillägget
om att tillföra överförmyndarnämnden 300 000 kr i ökat ramanslag för 2019. Ordförande
finner att kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Reservation
Robert Jansson (SD), Kennet Sandow (SD), Lennie Kjellman (SD), Marita Henriksson
(SD), Marita Henriksson (SD), Alexis Tranmarker (SD), Pernilla Johansson (SD), Robert
Roos (SD) och Rune Karlsson (SD) reserverar sig emot beslutet.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och Monica
Samuelssons (S) tilläggsyrkanden. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med Monica Samuelssons (S) tilläggsyrkanden.
Reservation

Justerandes sign.
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Robert Jansson (SD), Kennet Sandow (SD), Lennie Kjellman (SD), Marita Henriksson
(SD), Marita Henriksson (SD), Alexis Tranmarker (SD), Pernilla Johansson (SD), Robert
Roos (SD) och Rune Karlsson (SD) reserverar sig emot beslutet.
Beslut
1. Kommunfullmäktige antar Moderata samlingspartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet,
Liberalerna, Miljöpartiet de gröna och Framtid i Ales verksamhetsplan för åren 2019-2022
med resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget och investeringsbudget för 2019.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt respektive nämnd att i enlighet med fullmäktiges beslut
om verksamhetsplan och kommunbidrag samt i enlighet med anvisningar från sektor
kommunstyrelsen besluta om nämndplan för år 2019 senast 31 januari 2019 och att
redovisa respektive nämndplan och detaljbudget för år 2019 vid kommunfullmäktiges
sammanträde senast den 4 mars 2019.
3.Kommunfullmäktige ger nämnderna möjlighet att göra omdisponeringar upp till en
miljon kronor inom sin totala investeringsbudget 2019 efter godkännande av
kommunstyrelsen.
4. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens låneskuld får uppgå till maximalt 800 mkr
under år 2019. Inom totalbeloppet innefattas rätt att omsätta lån på 185 mkr.

5. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen,
eller deras ställföreträdare, att för kommunens räkning fortlöpande underteckna
erforderliga lånehandlingar, såväl nyupplåning som omsättning av lån, inom angiven ram.
6. Kommunfullmäktige beslutar att reserverade medel för framtida pensioner ”återlånas”
för att begränsa den externa låneskulden.
7. Kommunfullmäktige beslutar att AB Alebyggen för år 2019 ska erlägga en årlig
borgensavgift på 0,3 % på nyttjad borgensram. Avgiften erläggs till kommunen varje tertial.
8. Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för år 2019 ska utbetalas i enlighet med
antagna bestämmelser om kommunalt partistöd i Ale kommun.
9. Kommunfullmäktige beslutar om följande ändringar i Moderata samlingspartiets,
Kristdemokraternas, Centerpartiets, Liberalernas, Miljöpartiet de grönas och Framtid i Ales
verksamhetsplan för åren 2019-2022 med resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget
och investeringsbudget för 2019:
Sid 3, första meningen andra stycket, årtalet ska vara 2019
Redaktionellt: Sid 6, första stycket, ordet ”utgör” står 2 gånger”
Justerandes sign.
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Redaktionellt: Sidan 10, 3:e stycket nerifrån står det att modellen ska utvecklas under 2018,
det borde stå ”utvecklades”
Kapitel 5.2.1
Redaktionellt: På sidan 21 står ett uppdrag som liksom hänger lite löst i förhållande till
övrig textstruktur
Slutet sidan 21, texten ” Råvaror som köps in till våra kök ska vara producerade i enlighet
med svensk lagstiftning. Utredning pågår och besked kommer inom kort för att fastställa
om vi kan leva upp till detta inom alla livsmedelsområden förutom kött där vi vet att vi kan
det.” om upphandling i enlighet med svensk lagstiftning stryks då gällande upphandling
gäller till 2022-10-31
Sida 21, ordet ”smart upphandling” ändras till ”klimatsmart upphandling”
Sidan 22, prioriterade mått, matsvinn. Målvärden justeras till 19% 2019 och 13,5% till 2022

Text om matsvinn. Meningen ” Mätningar har visat att det största matsvinnet inte sker
från tallriken utan i köken och vid servering. Det är därför inom de momenten insatser ska
fokuseras” ersätts med ”Det påbörjade arbetet med att minska tallrikssvinnet ska fortgå,
samtidigt som mätningar har visat att det största matsvinnet inte sker från tallriken utan i
köken och vid servering. Det är därför inom de momenten insatser ska fokuseras”
Kapitel 5.4
På Sidan 24 i stycket om Trygghetsstrategi ska ordet ”trygghetskameror” ersättas av
”övervakningskameror”
Kapitel 6.6
Sid 28, kapitel 6.6 rubriken ändras till ”Jämställdhet & Jämlikhet”
Kapitel 7.2
sid 29. Hänvisning till korrekt SKL formulär, ändras från ” cirkulär 18:27 (2018-08-16)” till
”cirkulär 18:35 (2018-09-28)”.
10. Kommunfullmäktige beslutar att tillföra överförmyndarnämnden 300 000 kr i ökat
ramanslag för 2019 och att dessa medel omfördelas från kommunstyrelsens budgetram för
2019.
11. Kommunfullmäktige beslutar avslutningsvis om följande tillägg i Moderata
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-12-17

samlingspartiets, Kristdemokraternas, Centerpartiets, Liberalernas, Miljöpartiet de grönas
och Framtid i Ales verksamhetsplan för åren 2019-2022 med resultatbudget, balansbudget,
finansieringsbudget och investeringsbudget för 2019:
Seniorkortet ska utökas till att gälla dygnet runt inom hela Ale kommun, även under
högtrafik.
Kommunstyrelsen ska under 2019 verka för att bevara fritidskortet för ungdomar.
Syfte : Aktiv fritid och förbättrad folkhälsa
Punkt 5.1.4 mitten av stycke 4. Efter meningen som slutar med kommunen har att
erbjuda.
För att nå dessa mötesplatser i större utsträckning, utökas de s k seniorkortet att gälla även
under högtrafik. Fritidskortet är viktigt för våra ungdomar och ger en möjlighet för alla att
röra sig i vår kommun.

Då kommunen fått signaler om att västtrafik vill ta bort denna möjlighet till extratillägg för
våra ungdomar, måste arbetet gentemot västtrafik fortgå så vi kan bevara fritidskortet i sin
nuvarande form.
Feriearbete för alla ungdomar som går ur årskurs nio och första året på gymnasiet ska
fortsatt erbjudas, i samarbete med näringslivet och föreningslivet. Syfte: Feriearbete ger
ungdomarna kontakt med arbetslivet och ökar möjligheterna att få ett arbete senare i livet.
Punkt 5.1.2 stycke 4 Första meningen byts ut till: Det framgångsrika arbetet med
feriearbete för alla ungdomar som går ur årskurs nio och första året på gymnasiet ska
fortsatt erbjudas, i samarbete med näringslivet och föreningslivet.
Arbetet med rätten till heltid ska fortsätta. Punkt 6.5 efter stycke 1 Att heltid blir norm i
välfärden är en framtidsfråga. Skolan, vården och omsorgen behöver rekrytera nya
medarbetare de närmaste åren, när dagens medarbetare går i pension, samtidigt som
befolkningen blir äldre och behovet av vård och omsorg ökar. När fler medarbetare i
välfärden arbetar heltid, minskar rekryteringsbehoven. En heltidsanställning leder också till
ett attraktivare jobb och ökad jämställdhet.
Utveckla arbetet med att identifiera orsaker och möjliga åtgärder för att motverka psykisk
ohälsa hos unga.
Punkt 5.1.4 Stycke 10
byta ut andra meningen till : Vi måste utveckla arbetet med att identifiera orsaker och
möjliga åtgärder för att motverka psykisk ohälsa hos unga.
Justerandes sign.
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För att öka relationerna mellan näringslivet och kommunens olika verksamheter är det
viktigt att samtliga sektorer medverkar vid företagsbesök.
Punkt 5.1.2 , 4:e stycket efter den mest företagarvänliga kommunen i regionen.
För att skapa bättre förutsättningar för en ökad tillit och bättre gemensam förståelse
mellan kommun och näringsliv är det viktigt att samtliga sektorer medverkar vid
företagsbesök.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Ekonomichef
Tf. Kommunchef

För kännedom
Förvaltningsledningen
Samtliga nämnder

Justerandes sign.
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KF § 228

Dnr KS.2018.338

Revidering av arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.fl
i Ale kommun
Ärendet
Fullmäktige har den 19 november 2018, § 206, uppdragit till förvaltningen att revidera
bland annat arvodesbestämmelserna med anledning av inrättande politiskt sakkunniga.
Från och med 1 december 2018 har en servicenämnd inrättats i Ale kommun med uppdrag
att ansvara för den verksamhet som bedrivs inom Internservice och som i dagsläget ingår i
kommunstyrelsens uppdrag.
Presidiet för den nya nämnden består av ordförande, förste vice ordförande samt andre
vice ordförande.
Förvaltning har utarbetat ett förslag till ändringar i arvodesbestämmelserna så att
arvoderade uppdrag för servicenämnden samt politisk sakkunniga ingår.
Beslutsunderlag
·
·
·
·
·
·

Demokratiberedningens beslut 2018-12-06 § 24
Demokratiberedningens förslag 2018-12-06
Föreslagna ändringar rödmarkerade -reviderad version med anledning av
demokratiberedningens sammanträde 2018-12-06
Tjänsteutlåtande 2018-11-30
FÖRSLAG 2018-11-30
Arvodesbestämmelser med föreslagna för förändringar

Demokratiberedningens beslut
Demokratiberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar avseende
arvodesbestämmelser för förtroendevalda m fl i Ale kommun att avsnitt 1.2 samt bilagorna
1 och 2 ska ha den lydelse som framgår av förvaltningens förslag märkt
”DEMOKRATIBEREDNINGENS FÖRSLAG 2018-12-05”.
Demokratiberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ändringarna träder i
kraft den 1 januari 2019, men ska tillämpas från och med den 1 december 2018 avseende
ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i servicenämnden upptagna
i kommunfullmäktiges protokoll den 19 november 2018 § 163 samt politiskt sakkunniga
upptagna i kommunfullmäktiges protokoll den 19 november 2018, § 211.

Justerandes sign.
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Kostnaden för servicenämndens presidium och ledamöter tas av nämnden inom
budgeterade anslag. Kostnaden för politiskt sakkunniga bärs inom kommunstyrelsen
budgeterande anslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på demokratiberedningens beslutsförslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar avseende arvodesbestämmelser för förtroendevalda m fl i
Ale kommun att avsnitt 1.2 samt bilagorna 1 och 2 ska ha den lydelse som framgår av
förvaltningens förslag märkt ”DEMOKRATIBEREDNINGENS FÖRSLAG 2018-1205”.
Kommunfullmäktige beslutar att ändringarna träder i kraft den 1 januari 2019, men ska
tillämpas från och med den 1 december 2018 avseende ordförande, förste vice ordförande
och andre vice ordförande i servicenämnden upptagna i kommunfullmäktiges protokoll
den 19 november 2018 § 163 samt politiskt sakkunniga upptagna i kommunfullmäktiges
protokoll den 19 november 2018, § 211.
Kommunfullmäktige beslutar att kostnaden för servicenämndens presidium och ledamöter
tas av nämnden inom budgeterade anslag. Kostnaden för politiskt sakkunniga bärs inom
kommunstyrelsen budgeterande anslag.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
HR -avdelningen
Administrativa avdelningen vid sektor kommunstyrelsen

För kännedom
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign.
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KF § 229

Dnr KS.2018.339

Revidering av Allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale
kommun
Ärendet
Fullmäktige har den 19 november 2018, § 206, uppdragit till förvaltningen att revidera
bland annat allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale kommun med anledning av
inrättande av politiskt sakkunniga.
Förvaltning har utarbetat ett förslag till ändringar i allmän stadga genom att lägga till 54 a,
b, c och d §§. I dessa tillägg framkommer bland annat regelverket kring de politiskt
sakkunniga, deras uppgifter och sysselsättningsgrad.
För mer information, se bilaga märkt med "FÖRSLAG 2018-12-03".
Beslutsunderlag
·
·
·
·

Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04 § 180
Tjänsteutlåtande, 2018-12-03
"FÖRSLAG 2018-12-03"
Allmän stadga med ändringar markerade

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar avseende allmän stadga för
styrelser och nämnder i Ale kommun:
- Dels att 1 § ska ha den lydelse som framgår av förvaltningens förslag märkt
"kommunstyrelsens förslag 2018-12-04"
- dels att det skall införas fyra nya paragrafer, 54 a, 54 b, 54 c och 54 d §§ där
54 a, 54 b och 54 c har följande lydelse:
§ 54 a För varje parti eller grupp av samverkanspartier som har stöd av minst fem mandat i fullmäktige
får partiet eller gruppen till kommunfullmäktige anmäla en politisk sakkunnig vid tidigast fullmäktiges
första sammanträde för mandatperioden.
Politiskt sakkunniga har till uppdrag att göra bland annat politiska utredningar och bedömningar för att
underlätta arbetet i kommunen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 54 b Politisk sakkunnigs uppdrag gäller från och med det fullmäktigesammanträde anmälan om
sakkunnig görs intill dess att partiet eller något parti i en grupp av samverkanspartier anmäler en ny
sakkunnig eller anmäler att partiet inte önskar någon sakkunnig, dock längst till fullmäktiges mandattids
slut. Har ett parti i en grupp gjort en sådan anmälan, kvarstår dock uppdraget för den sakkunnige om
antalet mandat för kvarvarande partier berättigar till en sakkunnig, men med eventuella justeringar i
sysselsättningsgraden.
För de politiskt sakkunniga upphör uppdragen före mandatperiodens utgång på motsvarande sätt som
gäller för förtroendevalda enligt 4 kap 6-10 §§ kommunallagen.
§ 54 c Om kommunfullmäktige inte bestämmer annat för resterande del av mandatperioden, är
sysselsättningsgraden för varje politisk sakkunnig fem procent av heltid, med tillägg med lika många
procentenheter för varje ytterligare fem mandat i kommunfullmäktige som stöder partiet eller
valsamverkansgruppen utöver de första fem mandaten.
samt en ny rubrik före 54 a § av den lydelse som framgår av samma förslag.
- dels att ändringarna träder i kraft den 1 januari 2019.
Yrkande
Under kommunfullmäktiges möte yrkar Robert Jansson (SD) avslag på kommunstyrelsens
beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och Robert Janssons
(SD) avslagsyrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens beslutsförslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar avseende allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale
kommun:
- Dels att 1 § ska ha den lydelse som framgår av förvaltningens förslag märkt
"kommunstyrelsens förslag 2018-12-04"
- dels att det skall införas fyra nya paragrafer, 54 a, 54 b, 54 c och 54 d §§ där
54 a, 54 b och 54 c har följande lydelse:
§ 54 a För varje parti eller grupp av samverkanspartier som har stöd av minst fem mandat i fullmäktige
får partiet eller gruppen till kommunfullmäktige anmäla en politisk sakkunnig vid tidigast fullmäktiges
första sammanträde för mandatperioden.

Justerandes sign.
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Politiskt sakkunniga har till uppdrag att göra bland annat politiska utredningar och bedömningar för att
underlätta arbetet i kommunen.
§ 54 b Politisk sakkunnigs uppdrag gäller från och med det fullmäktigesammanträde anmälan om
sakkunnig görs intill dess att partiet eller något parti i en grupp av samverkanspartier anmäler en ny
sakkunnig eller anmäler att partiet inte önskar någon sakkunnig, dock längst till fullmäktiges mandattids
slut. Har ett parti i en grupp gjort en sådan anmälan, kvarstår dock uppdraget för den sakkunnige om
antalet mandat för kvarvarande partier berättigar till en sakkunnig, men med eventuella justeringar i
sysselsättningsgraden.
För de politiskt sakkunniga upphör uppdragen före mandatperiodens utgång på motsvarande sätt som
gäller för förtroendevalda enligt 4 kap 6-10 §§ kommunallagen.
§ 54 c Om kommunfullmäktige inte bestämmer annat för resterande del av mandatperioden, är
sysselsättningsgraden för varje politisk sakkunnig fem procent av heltid, med tillägg med lika många
procentenheter för varje ytterligare fem mandat i kommunfullmäktige som stöder partiet eller
valsamverkansgruppen utöver de första fem mandaten.
samt en ny rubrik före 54 a § av den lydelse som framgår av samma förslag.
- dels att ändringarna träder i kraft den 1 januari 2019.
Reservation
Robert Jansson (SD), Kenneth Sandow (SD) Lennie Kjellman (SD), Marita Henriksson
(SD), Alexis Tranmarker (SD), Pernilla Johansson (SD), Robert Roos (SD) och Rune
Karlsson (SD) reserverar sig emot kommunfullmäktiges beslut.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Administrativa avdelningen vid sektor kommunstyrelsen

Justerandes sign.
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KF § 230

Dnr KS.2018.304

Tillfälligt beslut 2019, nolltaxa för pensionärsföreningarna
gällande lokalhyra i och på Ale kommuns anläggningar
Ärendet
Efter ytterligare genomgång av fritidstaxorna och taxereglerna som gäller för kommunens
anläggningar och som kultur- och fritid ger bidrag till, konstaterar verksamheten att vi
behöver göra en uppdatering för att likvärdiga taxor ska gälla i hela kommunen.
En inventering/utredning pågår just nu runt Ale kommuns föreningsbidrag.
Efter inventeringsfas följer en analysfas som skall skapa klarhet och ge samsyn och
jämkning rörande bidragen mellan idrotts- och kulturföreningar.
Under våren 2019 räknar verksamheten med att analysfasen skall vara klar och ett helt
nytt/reviderat bidragsförslag bör ligga färdigt för politiskt beslut hösten 2019 för att för att
börja tillämpas januari 2020.
Fram tills detta beslut föreslår verksamheten att pensionärsföreningarnas nolltaxa tillfälligt
bör förlängas över 2019 tills de nya taxereglerna och kultur- och fritidstaxorna är klara.
Beslutsunderlag
·
·

Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04 § 174
Tjänsteutlåtande, 2018-09-24

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta tillfälligt beslut gällande
pensionärsorganisationers nolltaxa för 2019. Detta gäller även de lokaler som har
skötselavtal med kommunen.
Yrkande
Under kommunfullmäktiges möte yrkar Johnny Sundling (S) bifall till kommunstyrelsens
beslutsförslag.

Justerandes sign.
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Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta tillfälligt beslut gällande pensionärsorganisationers
nolltaxa för 2019. Detta gäller även de lokaler som har skötselavtal med kommunen.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Handläggare av ärende

Justerandes sign.
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KF § 231

Dnr KS.2018.303

Kultur- och fritids taxor och avgifter 2019
Ärendet
Efter den årliga översynen av taxor och avgifter 2019 konstaterar sektorn att det är enbart
enheten Ale fritid som behöver uppdatera och lägga till taxor och avgifter. I bifogad bilaga
kultur- och fritids taxor och avgifter 2018 presenteras aktuella förändringar och tillägg.
Beslutsunderlag
·
·

Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04 § 173
Kultur- och fritids taxor och avgifter 2018

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera följande taxor och avgifter för
Ale fritid:
Skadegörelse/ordningsavgifter

·
·

Ej återlämnad nyckel eller tappad nyckel – 1500 kronor
Ej återlämnad eller tappad tagg 50:-

Samt
Fritidsanläggningar m m (kr)

Jennylunds friidrottsanläggning endast vardagar mellan 8-16 ej skollov.
Övrig tid bokas av Bohus IF
En skola kan boka hela anläggningen. Då är skolan själv på anläggningen
En skolklass kan boka endast löparbana om man vill vilket innebär att fler skolklasser kan
vara på friidrottsarenan samtidigt
Kategori /tim

0

1

2

3

4

Hel Friidrottsarena

0

200

300

400

600

Endast löparbana

0

150

175

250

600

Nyckel till friidrottsförråd ligger som
tjänst i bokningen

0

0

0

0

0

Ej återlämnad nyckel till förråd

1500

1500

1500

1500

1500

Justerandes sign.
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Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att revidera följande taxor och avgifter för Ale fritid:
Skadegörelse/ordningsavgifter

·
·

Ej återlämnad nyckel eller tappad nyckel – 1500 kronor
Ej återlämnad eller tappad tagg 50:-

Samt
Fritidsanläggningar m m (kr)

Jennylunds friidrottsanläggning endast vardagar mellan 8-16 ej skollov.
Övrig tid bokas av Bohus IF
En skola kan boka hela anläggningen. Då är skolan själv på anläggningen
En skolklass kan boka endast löparbana om man vill vilket innebär att fler skolklasser kan
vara på friidrottsarenan samtidigt
Kategori /tim

0

1

2

3

4

Hel Friidrottsarena

0

200

300

400

600

Endast löparbana

0

150

175

250

600

Nyckel till friidrottsförråd ligger som
tjänst i bokningen

0

0

0

0

0

Ej återlämnad nyckel till förråd

1500

1500

1500

1500

1500

___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Handläggare Ale fritid

Justerandes sign.
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KF § 232

Dnr KS.2017.293

Svar på motion om att införa en friskvårdspolicy från Robert
Jansson (SD)

Ärendet
Robert Jansson (SD) har lämnat in en motion om att vara en attraktiv arbetsgivare och att
kunna konkurrera om arbetskraft. Man vill därför införa en mer omfattande
friskvårdspolicy än idag med bland annat friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.
Kommunen har idag ett friskvårdsbidrag som omfattar 1200 kronor per medarbetare och
år. Under 2017 använde ca 40 % av medarbetarna friskvårdsbidraget. Grundtanken är att
friskvård ska vara frivillig och utföras utanför arbetstid och bygga på eget engagemang.
Friskvårdstimme har funnits tidigare men har utvärderats till att ha en låg nyttjandegrad
och har därför tagits bort. Uppdraget med att se över friskvårdspolicy pågår och därmed
anses motionen vara besvarad.
Beslutsunderlag
·
·
·

Kommunstyrelsens beslut 2018-11-06 § 160
Tjänsteutlåtande
Motion 2018-10-12

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ärendet avslutas, eftersom
att arbetet med att se över friskvårdspolicy pågår och därmed anses motionen vara
besvarad.
Yrkande
Under kommunfullmäktiges möte yrkar Robert Jansson (SD) bifall till motionen. Mikael
Berglund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och Robert Janssons
(SD) yrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Mikael
Berglunds (M) yrkande.

Justerandes sign.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet avslutas, eftersom att arbetet med att se över
friskvårdspolicy pågår och därmed anses motionen vara besvarad.
Reservation
Robert Jansson (SD), Kennet Sandow (SD), Lennie Kjellman (SD), Marita Henriksson
(SD), Alexis Tranmarker (SD), Pernilla Johansson (SD), Robert Roos (SD) och Rune
Karlsson (SD).
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
HR -chef

För kännedom
Tf. Kommunchef
Utvecklingsledare vid utvecklingsavdelningen

Justerandes sign.
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KF § 233

Dnr KS.2018.50

Svar på motion från Erik Liljeberg (M) om att visa
vardagshjältar uppskattning genom en
priscermoniprisceremoni
Ärendet
Erik Liljeberg (M) har lämnat in en motion om att kommunen en gång om året har en
prisceremoni för att lyfta fram och visa uppskattning för en, eller flera, av alla de
vardagshjältar som har gjort skillnad för en medmänniska under året.
Som motionären skriver kan de vardagliga gärningarna, stora eller små, göra skillnad i
medmänniskors liv. I ett hårdnande samhällsklimat kan kommunen hjälpa till att
uppmärksamma de människor som bryr sig om sin omvärld. Detta kan vara ett led i
kommunens arbete för social hållbarhet.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att införa utmärkelsen Ett gott
föredöme/Vuxen.
Beslutsunderlag
·
·
·

Kommunstyrelsens beslut 2018-11-06 § 158
Motion från Erik Liljeberg (M) Visa vardagshjältar uppskattning genom en
prisceremoni
Tjänsteutlåtande

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att ta fram kriterier och struktur för
utmärkelsen för en första utdelning under 2018. Utmärkelsen ska samordnas med
ungdomsstipendiet Ett gott föredöme/Ung.
Yrkande
Monica Samuelsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

46(56)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-12-17

Beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Sektor kommunstyrelsen
Sektor utbildning, kultur och fritid

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

47(56)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-12-17

KF § 234

Dnr KS.2018.55

Svar på motion från Tyrone Hansson (FiA) om att kvalitén i
skolan inte får äventyras
Ärendet
I en motion, KS 2018.55, från Tyrone Hansson (FIA) tas frågan upp om att kvalitén i
skolan inte får äventyras. Framtiden i Ale (FIA) föreslår därför att skolan får en särställning
som ska skydda från framtida ev. besparingar samt att föräldraråd inrättas som kopplas
direkt till utbildningsnämnden.Skolverksamheten bedriver ett aktivt arbete för kvalitet,
inflytande och dialog i skolan. Det finns ofta ett stort engagemang från föräldrar för det
egna barnets situation. Ledningen för skolverksamheten prioriterar att närvara i de
sammanhang som föräldrar och personal önskar. Skolan tillhör kommunens
kärnverksamhet och skolöverenskommelsen har varit viktig för den långsiktiga
utvecklingen. Dock finns det inga möjligheter att inom nuvarande budgetmodell skydda
delar av verksamheten från framtida effektiviseringar och förändringar.
Beslutsunderlag
·
·

Kommunstyrelsens beslut 2018-11-06 § 157
Tjänsteutlåtande, 2018-10-10

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.
Yrkande
Under kommunfullmäktiges möte yrkar Tyrone Hansson (FIA) och Sven Nicolaisen (AD)
bifall till motionen.
Mikael Berglund (M) yrkar att motionen ska anses vara besvarad.
Dennis Ljunggren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag, Tyrone Hanssons
(FIA) yrkande och Mikael Berglunds (M) yrkande. Ordförande finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Mikael Berglunds (M) yrkande.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

48(56)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-12-17

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Chef för sektor utbildning, kultur och fritid
Tf. Kommunchef
Utvecklingsledare vid utvecklingsavdelningen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

49(56)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-12-17

KF § 235

Dnr KS.2018.92

Svar på motion om att uppmuntra medarbetare att lämna kreativa förslag
som ger mer valuta för skattepengarna från Erik Liljeberg (M)
Ärendet
I en motion från Erik Liljeberg (M) föreslås att kommunen inför en möjlighet för
medarbetare att lämna kreativa förslag för att förbättra och utveckla verksamhet. Systemet
ska vara enkelt och systematiskt och de bästa förslagen som också leder till en besparing
belönas med en prissumma och att förslagsställaren uppmärksammas på ett positivt sätt.
Beslutsunderlag
·
·
·

Kommunstyrelsens beslut 2018-11-06 § 161
Tjänsteutlåtande
Motionen 2018-10-12

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inte anta motionen.
Yrkande
Under kommunfullmäktiges möte yrkar Erik Liljeberg (M) yrkar bifall till motionen.
Monica Samuelsson (S) och Robert Jansson (SD) yrkar avslag på motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och Erik Liljebergs
(M) yrkande.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att inte anta motionen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

50(56)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-12-17

Reservation
Jan Skog (M), Mikael Berglund (M), Oliver Andersson (M), Peter Kornesjö (M), Henrik
Fogelklou (M), Lars Kopp (M), Lennarth Nilsson (M), Kajsa Nilsson (M), Dan Björk (M),
Maj Holmström (M) och Erik Liljeberg (M) reserverar sig emot beslutet.
___
Beslutsexpediering
För kännedom
Tf. Kommunchef
Utvecklingsledare vid utvecklingsavdelningen
HR -chef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

51(56)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-12-17

KF § 236

Dnr KS.2018.272

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL under år
2018, kvartal 1
Ärendet
Beslut som ej är verkställda inom tre månader rapporteras enligt rutinen för inrapportering
av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § SoL. Rapporteringen har skickats
till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i enlighet med nämndens skyldighet.
Under kvartal 1, 2018-01-01 till 2018-03-31, har fem nya beslut rapporterats in som ej är
verkställda inom tre månader.
Av de beslut som tidigare rapporterats in som ej verkställda har två beslut verkställts och
fem beslut har avslutats utan verkställighet. Två beslut är fortsatt ej verkställda. Se
statistikrapport för mer information.
Statistikrapport med bilagor skickas efter beslut i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
till kommunfullmäktige och kommunrevisionen.
Beslutsunderlag
·
·
·

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2018-08-30 § 110
Tjänsteutlåtande
Statistikrapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, kvartal
1 2018

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på om rapporteringen kan noteras och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera rapporteringen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

52(56)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-12-17

KF § 237

Dnr KS.2018.273

Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS under år
2018, kvartal 1
Ärendet
Beslut som ej är verkställda inom tre månader rapporteras enligt rutinen för inrapportering
av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § LSS. Rapporteringen har skickats till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i enlighet med nämndens skyldighet.
Under kvartal 1 2018, 2018-01-01 till 2018-03-31, har inga nya beslut rapporterats in som ej
verkställda inom tre månader. Av tidigare rapporterade ej verkställda beslut har inga
verkställts, inga beslut är avslutat och tre beslut är fortsatt ej verkställda.
Statistikrapport med bilagor skickas efter beslut i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
till kommunfullmäktige och kommunrevisionen.
Beslutsunderlag
·
·
·

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2018-08-30 § 111
Tjänsteutlåtande
Statistikrapport ej verkställda beslut LSS kvartal 1 2018 Föredragande

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på om rapporteringen kan noteras och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera rapporteringen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

53(56)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-12-17

KF § 238

Dnr KS.2018.272

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL under år
2018, kvartal 2
Ärendet
Beslut som ej är verkställda inom tre månader rapporteras enligt rutinen för inrapportering
av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § SoL. Rapporteringen har skickats
till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i enlighet med nämndens skyldighet.
Under kvartal 2, 2018-04-01 till och med 2018-06-30, har ett nytt beslut rapporterats in
som ej är verkställt inom tre månader.
Av de beslut som tidigare rapporterats in som ej verkställda har ett beslut verkställts och
ett beslut har avslutats utan verkställighet. Tre beslut är fortsatt ej verkställda, två av dessa
gäller samma person. Personen har fått ett verkställt beslut. Se statistikrapport för mer
information.
Statistikrapport med bilagor skickas efter beslut i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
till kommunfullmäktige och kommunrevisionen.
Beslutsunderlag
·
·
·

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2018-09-27 § 121
Tjänsteutlåtande
Statistikrapport Ej verkställda beslut SoL, kvartal 2 2018

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på om rapporteringen kan noteras och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera rapporteringen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

54(56)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-12-17

KF § 239

Dnr KS.2018.273

Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS under år
2018, kvartal 2
Ärendet
Beslut som ej är verkställda inom tre månader rapporteras enligt rutinen för inrapportering
av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § LSS. Rapporteringen har skickats till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i enlighet med nämndens skyldighet.
Under kvartal 2 2018, 2018-04-01 till 2018-06-30, har tre nya beslut rapporterats in som ej
verkställda inom tre månader. Av tidigare rapporterade ej verkställda beslut har inga
verkställts, inga beslut är avslutade och tre beslut är fortsatt ej verkställda.
Statistikrapport med bilagor skickas efter beslut i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
till kommunfullmäktige och kommunrevisionen.
Beslutsunderlag
·
·
·

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2018-09-27 § 122
Tjänsteutlåtande
Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS, kvartal 2 2018

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på om rapporteringen kan noteras och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera rapporteringen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

55(56)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-12-17

KF § 240

Dnr KS.2018.19

Delgivningar
Ärendet
·

Utbildningsnämndens beslut 2018-11-07 § 130 gällande skolchef

·

Länsstyrelsens kungörelse av en ny sammanräkning av rösterna på
Sverigedemokraterna i valet till kommunfullmäktige i Ale kommun

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på om delgivningarna kan noteras och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera delgivningarna.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

56(56)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-12-17

KF § 241

Dnr KS.2018.19

En önskan om en god jul och ett gott nytt år
Ärendet
Ordförande Jan Skog (M) tackar fullmäktige och övriga anställda för väl utfört arbete
under året samt önskar samtliga en god jul och ett gott nytt år.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

