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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-06-15

Medborgarhuset i Alafors, kl 15.00-18.45.
Ajournering kl. 17.00-17.45.

Plats och tid
Närvarande ledamöter

Inga-Lill Andersson (S),
ordförande
Paula Örn (S)
Björn Norberg (S)
Kristina Raad (S)
Catharina Eliasson (S)
Dennis Ljunggren (S)
Christina Oskarsson (S)
Anders Rollings (S)
Toni Andersson (S)
Ingrid Inhammar (S)
Monica Samuelsson (S)
Rolf Gustafsson (S)
Jenny Sandqvist (MP)
Tommy Gustafsson (V)
Mikael Berglund (M)
Isabell Korn (M)
Carina Zito Averstedt (M)
Jan Skog (M)

Tjänstgörande ersättare

Jarl Karlsson (S)
Peter Ohlsson (S)
Jim Wulff Zetterman (S)
Josefin Oskarsson (S)
Stefan Hagman (S)
Lisa Gustafsson (V)
Christer Pålsson (V)
Alfrida Johansson (MP)
§§103-109

Ersättare och övriga
deltagare

Åke Johansson (M)
Susanna Mouvitz (M)
Boel Holgersson (C)
Joanna Wolodarska Nordh (FP)
§§ 103-109
Sven Pettersson (S) § 105

Rolf Engström (FIA) §§ 103-109
Ulrika Sten Sporrong (FIA)
Helene Ahlberg (AD) §§ 103-109
Helena Solving (AD) §§ 91-102

Björn Järbur, kommunchef

Cecilia Stedt, sekreterare

Utses att justera

Maj Holmström (M)
Kajsa Nilson (M)
Dan Björk (M)
Erik Karlsson (M)
Rose-Marie Fihn (FP)
Klas Nordh (FP)
Elena Fridfelt (C)
Åke Niklasson (C)
Jonatan Sundeen (KD)
Tyrone Hansson (FIA) §§ 103-109
Lena Wingbro (FIA)
Jan A Pressfeldt (AD) §§ 93-109
Ingela Nordhall (AD)
Ulf-Göran Solving (AD)
Robert Jansson (SD)
Rune Karlsson (SD)
Lennie Kjellman (SD)
Hanna Tjusling (SD)

Johan Ström (MP)
Daniel Mörner (M)
Lennarth Nilsson (M)
Tony Karlsson (KD)
Rolf Engström (FIA) §§ 91-102
Helena Solving (AD) §§ 91-92
Kennet Sandow (SD)

Jan Skog och Jarl Karlsson

Justeringens plats och tid Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7, Nödinge 2015-06-17 kl. 15.30.
Paragrafer

91 - 109

Underskrifter
Cecilia Stedt, Sekreterare

Inga-Lill Andersson, Ordförande

Jan Skog, Justerare

Jarl Karlsson, Justerare
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-06-15

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-06-15

Datum för anslags uppsättande

2015-06-18

Datum för anslags nedtagande

2015-07-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Nödinge

Underskrift
Cecilia Stedt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-06-15

Innehåll
KF § 91

Parentation med anledning av Kerstin Grunds bortgång

5

KF § 92

Beslut gällande möjlighet för deltagande i budgetdebatten

6

KF § 93

Allmänhetens frågestund

7

KF § 94

Framtagande av direktiv för en utredning angående politisk
organisation i Ale

8

KF § 95

Information från kommunrevisionen

9

KF § 96

Val av ersättare i samhällsbyggnadsnämnden samt 1:e vice
ordförande i presidiet för ortsutvecklingsmöten i Alvhem

10

KF § 97

Begäran om entledigande från förtroendeuppdrag som
ledamot i kommunfullmäktige

11

KF § 98

Förändring av taxa inom barnomsorgen med anledning av
korrigering gällande förordning av statsbidrag för maxtaxa

12 - 13

KF § 99

Renhållningsordning -föreskrifter om avfallshantering

14 - 15

KF § 100

Framställan från RENOVA AB angående beslutad
dotterbolagsbildning

16 - 18

KF § 101

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m fl i Ale
kommun

19 - 20

KF § 102

Uppföljningsrapport april 2015

21 - 22

KF § 103

Budget och verksamhetsplan 2016

23 - 35

KF § 104

Förlängd giltighetstid för Funktionshinderpolitisk plan för
Ale kommun, "Ale för alla"

36 - 37

KF § 105

Återrapportering från vårens ortsutvecklingsmöten

38 - 39

KF § 106

Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS under år
2015

40

KF § 107

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL för år 2015

41

KF § 108

Delgivningar

42

KF § 109

En önskan om en glad sommar

43

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-06-15

KS.2015.51

KF § 91

Parentation med anledning av Kerstin Grunds
bortgång
Med anledning av Kerstin Grunds bortgång håller kommunfullmäktige en tyst minut.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-06-15

KS.2015.51

KF § 92

Beslut gällande möjlighet för deltagande i
budgetdebatten
Ordförande Inga-Lill Andersson (S) föreslår att samtliga ordförande och vice ordförande för
nämnder och styrelse ska ges möjlighet att delta i dagens budgetdebatt oavsett om dessa har
ett fullmäktigeuppdrag eller ej.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar
detsamma.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att samtliga ordförande och vice ordförande för nämnder och
styrelse ska ges möjlighet att delta i dagens budgetdebatt.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-06-15

KS.2015.16

KF § 93

Allmänhetens frågestund
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 fanns inga frågor att diskutera.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-06-15

KS.2015.115

KF § 94

Framtagande av direktiv för en utredning
angående politisk organisation i Ale
Ordförande Inga-Lill Andersson (S) informerar kommunfullmäktige om att med anledning av
det inriktningsbeslut som fullmäktige ska fatta angående utredning av politisk organisation
under hösten 2015 så kommer en workshop att genomföras med fullmäktiges ledamöter och
ersättare. Ledamöter och ersättare är kallade till denna workshop som kommer att
genomföras den 8 september 2015.
Beslutsgång

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-06-15

KS.2015.17

KF § 95

Information från kommunrevisionen
I samband med dagens möte hade inte kommunrevisionen något att rapportera.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-06-15

KS.2015.3

KF § 96

Val av ersättare i samhällsbyggnadsnämnden samt
1:e vice ordförande i presidiet för
ortsutvecklingsmöten i Alvhem
Kommunfullmäktige beslutade 2015-05-25 § 81 att bordlägga val av ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden samt val 1:e vice ordförande i presidiet för ortsutvecklingsmöten i
Alvhem.
Under dagens möte föreslår valberedningen att Thomas Olesen (M) väljs till ny ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden samt att Magnus Wennergren (M) väljs till ny 1:e vice ordförande i
presidiet för ortsutvecklingsmöten i Alvhem.
Beslutsunderlag



Kommunfullmäktiges beslut 2015-05-25 § 81

Beslutsgång

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Thomas Olesen (M) till ny ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar att utse Magnus Wennergren (M) till ny 1:e vice ordförande i
presidiet för ortsutvecklingsmöten i Alvhem.
___
Beslutsexpediering
För kännedom
De valda
Presidiet för ortsutvecklingsmöten i Alvhem
Samhällsbyggnadsnämnden
För vidare hantering
Nämndsekreteraren för samhällsbyggnadsnämnden
Kommunsekreterare
Lön
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-06-15

KS.2015.3

KF § 97

Begäran om entledigande från förtroendeuppdrag
som ledamot i kommunfullmäktige
Ann-Christine Paulin (S) har med anledning av flytt från kommunen inkommit med en
begäran om entledigande från förtroendeuppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Valberedningen föreslår att Ann-Christine Paulin (S) entledigas från förtroendeuppdraget
som ledamot i kommunfullmäktige samt att länsstyrelsen tillskrivs om en ny sammanräkning
med syftet att finna en ny ledamot efter Ann-Christine Paulin (S).
Beslutsunderlag



Inkommen avsägelse 2015-05-28

Beslutsgång

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Ann-Christine Paulin (S) från förtroendeuppdraget
som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar att tillskriva länsstyrelsen om en ny sammanräkning med syftet
att finna en ny ledamot efter Ann-Christine Paulin (S).
___
Beslutsexpediering
För kännedom
Ann-Christine Paulin
För vidare hantering
Länsstyrelsen
Kommunsekreteraren
Lön

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-06-15

KS.2015.154

KF § 98

Förändring av taxa inom barnomsorgen med
anledning av korrigering gällande förordning av
statsbidrag för maxtaxa
Ale kommun mottar statsbidrag på samma sätt som övriga kommuner i Sverige enligt
”Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola
och skola”. Skolverket fastslår statsbidrag samt villkor för bidraget i december innevarande år.
Ale kommun kommer 2015 att tilldelas 130 000 kr mindre i statsbidrag än vad kommunen
tilldelats för 2014.
Minskningen är ett resultat av den förändring av maxtaxa som har beslutats gälla under 2015
som innebär att kommunen har rätt att fakturera vårdnadshavare ett högre maxbelopp för
förskola och skolbarnsomsorg. De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter
kommer att öka vilket resulterar i att statsbidraget minskats i motsvarande omfattning.
Förordningen har också korrigerats så att inkomsttaket fortsatt indexeras så att den maximala
avgiftsnivån kommer att höjas varje år. Höjningen i sin tur medför att statsbidraget kommer
att minska i motsvarande omfattning.
I kommunen fastslår kommunfullmäktige taxor och avgifter för sina verksamheter. Då en
successiv höjning av maxtaxa kommer att ske och meddelas kommunen i december varje år
föreslår sektor utbildning, kultur och fritid att avgiften för barnomsorgen i de delar som berör
förordningen om maxtaxa automatisk regleras utan beslut i kommunfullmäktige från och med
2016.
Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens beslut 2015-06-02 § 123
Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2015-04-15 § 56
Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2015-04-04

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar de förändrade avgiftsnivåerna inom
maxtaxan att gälla från och med 2015-08-01.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avgiftsnivåerna inom
maxtaxan från och med 2016 indexregleras i enlighet med ”Förordning (2001:160) om
statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och skola”.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-06-15

Beslutsgång

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att antar de förändrade avgiftsnivåerna inom maxtaxan att gälla
från och med 2015-08-01.
Kommunfullmäktige beslutar att avgiftsnivåerna inom maxtaxan från och med 2016
indexregleras i enlighet med ”Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som
tillämpar maxtaxa inom förskola och skola”.
___
Beslutsexpediering
Administrativ chef sektor utbildning, kultur och fritid

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-06-15

KS.2015.139

KF § 99

Renhållningsordning -föreskrifter om
avfallshantering
En kommuns renhållningsordning ska enligt gällande definition bestå av tre dokument vilka är
avfallsplan, föreskrifter om avfallshantering samt taxa.
Renhållningsenheten har under 2014 arbetat fram föreskrifter om avfallshantering samt
avfallsplan kommunspecifik bilaga till A2020. Möten med parlamentariskt tillsatt grupp från
samhällsbyggnadsnämnden har genomförts under 2014 i arbetet med framtagandet.
Föreskrifter om avfallshantering kommer ersätta det som idag kallas Ale kommuns
renhållningsordning som antogs år 2000. I föreskrifterna har anpassning till nya förordningar,
författningar och riktlinjer gällande avfallshantering och arbetsmiljö gjorts.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade tidigare om utställning av föreskrifter och utställningen
har nu ägt rum. Under utställningsperioden inkom en person med synpunkt kring kostnad för
gemensamhetshämtning jämfört med enskild hämtning månadstömning. Inga ändringar i
föreskrifterna är gjorda.
Beslutsunderlag






Kommunstyrelsens beslut 2015-06-02 § 124
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-16 § 56
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad
Föreskrifter om avfallshantering

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar föreskrifter om avfallshantering.
Under kommunfullmäktiges sammanträde meddelar Mikael Berglund (M) att han vill lämna
samma protokollsanteckning som under kommunstyrelsens sammanträde 2015-06-02.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att
kommunfullmäktiges beslutar detsamma.
Ordförande ställer proposition på om kommunfullmäktige kan ställa sig bakom
protokollsanteckningen och finner att kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-06-15

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreskrifter om avfallshantering.
Protokollsanteckning

Paula Örn (S), Björn Norberg (S), Kristina Raad (S), Jarl Karlsson (S), Peter Ohlsson (S),
Catharina Eliasson (S), Dennis Ljunggren (S), Christina Oskarsson (S), Ingrid Inhammar (S),
Toni Andersson (S), Jim Wulff Zetterman (S), Anders Rollings (S), Josefin Oskarsson (S),
Monica Samuelsson (S), Rolf Gustafsson (S), Stefan Hagman (S), Inga-Lill Andersson (S),
Lisa Gustafsson (V), Christer Pålsson (V), Tommy Gustafsson (V), Jenny Sandkvist (MP),
Johan Ström (MP), Mikael Berglund (M), Isabell Korn (S), Carina Zito Averstedt (M), Jan
Skog (M), Maj Holmström (M), Daniel Mörner (M), Kajsa Nilson (M), Dan Björk (M), Erik
Karlsson (M), Lennarth Nilsson (M), Elena Fridfelt (C), Åke Niklasson (C), Tony Karlsson
(KD), Jonatan Sundeen (KD), Rose-Marie Fihn (FP), Klas Nordh (FP), Rolf Engström
(FIA), Lena Wingbro (FIA), Jan A Pressfeldt (AD), Ingela Nordhall (AD), Ulf-Göran Solving
(AD), Robert Jansson (SD), Rune Karlsson (SD), Lennie Kjellman (SD), Hanna Tjusling
(SD) och Kennet Sandow (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Kommunfullmäktige vill tydliggöra att fastighetsnära insamling är vägen som är utpekad i
gällande verksamhetsplan för Ale kommun och den fortsatta politiska prioriteringen från
både majoritet och opposition. När styrande dokument uppdateras ska detta beaktas.
___
Beslutsexpediering
För kännedom
Renhållningschef
Verksamhetschef TEKNIK
Chef för sektor samhällsbyggnad
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-06-15

KS.2015.138

KF § 100

Framställan från RENOVA AB angående beslutad
dotterbolagsbildning
Kommunfullmäktige i Ales tidigare beslut daterat den 29 april 2013, KF § 79, innebar bland
annat att Renova AB skulle bilda en koncern med ett moderbolag och två dotterbolag.
Moderbolag och ett dotterbolag är bildat sedan 1 januari 2014. Tidpunkten för bildandet av
det andra dotterbolaget Renova Miljöpartner AB var tänkt att ske senast vid årsskiftet
2015/2016, varvid denna verksamhet till dess kan ingå i dotterbolaget Renova Miljö AB.
Styrelsen i Renova AB har nu gjort en framställan till ägarkommunernas kommunfullmäktige
att inte behöva dela den konkurrensutsatta verksamheten i två skilda dotterbolag, utan fortsatt
låta den konkurrensutsatta verksamheten bedrivas i ett dotterbolag men med två skilda
affärsområden, som idag.
Syftet med kommunfullmäktiges tidigare beslut var att nå en juridiskt hållbar
bolagskonstruktion, ökad transparens, ökad tydlighet i gränssnittet mellan beställare och
utförare samt bättre ekonomistyrning av direkttilldelade uppdrag. Vidare skulle verksamheten
anpassas så att lönsamhet uppnås i respektive bolags affärsområde.
Renova kan nu ett år efter omstruktureringen visa att respektive affärsområde särskiljs
ekonomiskt från varandra, i motsvarande grad som om de hade bedrivits i två skilda
dotterbolag. Ett revisionsutlåtande gör bedömningen att det finns transparent redovisning
mellan affärsomårdena Logistik och Återvinning i enlighet med bolagets fördelningsnycklar,
stödjande system och processer.
Mot bakgrund av detta och att syftena ovan är på god väg att uppnås bedöms att Renova ABs
framställan bör bifallas. Med bakgrund i revisionsuttalandet så bedöms att samma ekonomiska
transparens kan uppnås genom ett dotterbolag.
Smärre justeringar i bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal föreslås som en
konsekvens.
Beslutsunderlag




Kommunstyrelsens beslut 2015-06-02 § 125
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2015-05-13 inklusive bolagsordning för
Renova Miljö AB, ägardirektiv för Renova-koncernen och aktieägaravtal mellan ägarna
för Renova

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-06-15

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt följande;
1. Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut den 29 april 2013, KF §79, i de delar som avser
bildandet av Renova Insamling och Logistik AB, sedermera benämnt Renova Miljöpartner
AB.
2. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderad bolagsordning för Renova Miljö AB enligt
bilaga 1 i tjänsteutlåtandet.
3. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat ägardirektiv för Renova-koncernen enligt
bilaga 2 i tjänsteutlåtandet.
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt ombudet på bolagsstämma att rösta för att beslut fattas i
enlighet med punkterna 2-3 ovan.
5. Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderat aktieägaravtal med övriga
delägarkommuner enligt bilaga 3 i tjänsteutlåtandet.
Jäv

I samband med kommunfullmäktiges hantering av ärendet anmäler Dan Björk (M) jäv. Åke
Johansson (M) träder in som ersättare i hans ställe.
Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut den 29 april 2013, KF §79, i de delar som avser
bildandet av Renova Insamling och Logistik AB, sedermera benämnt Renova Miljöpartner
AB.
2. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderad bolagsordning för Renova Miljö AB enligt
bilaga 1 i tjänsteutlåtandet.
3. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat ägardirektiv för Renova-koncernen enligt
bilaga 2 i tjänsteutlåtandet.
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt ombudet på bolagsstämma att rösta för att beslut fattas i
enlighet med punkterna 2-3 ovan.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-06-15

5. Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderat aktieägaravtal med övriga
delägarkommuner enligt bilaga 3 i tjänsteutlåtandet.
___
Beslutsexpediering
För kännedom
Verksamhetschef TEKNIK

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-06-15

KS.2015.158

KF § 101

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m fl i
Ale kommun
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2001, § 124, om arvode för
ortsutvecklingsmötenas presidier.
Kommunfullmäktige antog gällande arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ale kommun
den 1 september 2014, § 94. Arvodesbestämmelserna har därefter ändrats den 15 december
2014, § 201.
Demokratiberedningen har den 18 maj 2015, § 25, föreslagit att kommunfullmäktige antar
arvodesbestämmelser för förtroendevalda m fl i Ale kommun, daterat förslag 2015-05-18, och
att arvodesbestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2015. Beredningen har vidare föreslagit att
kommunfullmäktige upphäver punkten 5 i kommunfullmäktiges beslut 2014-09-01, § 94, och
kommunfullmäktiges beslut 2001-09-24, § 124.
Av avsnitt 7 i förslaget till arvodesbestämmelser framgår bl a att 2014 års
arvodesbestämmelser upphör att gälla och att det i vissa fall finns övergångsbestämmelser.
Beslutsunderlag







Kommunstyrelsens beslut 2015-06-02 § 130
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2015-05-20
Demokratiberedningens protokoll 2015-05-18, § 25
Demokratiberedningens förslag 2015-05-18 till arvodesbestämmelser för
förtroendevalda m fl i Ale kommun
Gällande arvodesbestämmelser med föreslagna ändringar markerade

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut.
1. Kommunfullmäktige antar arvodesbestämmelser för förtroendevalda m fl i Ale kommun i
enlighet med demokratiberedningens förslag, betecknat förslag 2015-05-18.
2. Kostnadsökningen finansieras inom kommunstyrelsens och revisorernas befintliga
budgetramar.
3. Kommunfullmäktiges beslut den 24 september 2001, § 124, upphör den 1 juli 2015 att gälla.
4. Punkten 5 i kommunfullmäktiges beslut den 1 september 2014, § 94, upphör den 1 juli
2015 att gälla.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-06-15

Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige antar arvodesbestämmelser för förtroendevalda m fl i Ale kommun i
enlighet med demokratiberedningens förslag, betecknat förslag 2015-05-18.
2. Kostnadsökningen finansieras inom kommunstyrelsens och revisorernas befintliga
budgetramar.
3. Kommunfullmäktiges beslut den 24 september 2001, § 124, upphör den 1 juli 2015 att gälla.
4. Punkten 5 i kommunfullmäktiges beslut den 1 september 2014, § 94, upphör den 1 juli
2015 att gälla.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Personalchefen
Utvecklings- och förvaltningssekreteraren sektor kommunstyrelsen
För kännedom
Demokratiberedningen
Samtliga nämnder
Samtliga sektorer
Ekonomichefen

Justerandes sign.
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KS.2015.2

KF § 102

Uppföljningsrapport april 2015
Nämnderna ska lämna två uppföljningsrapporter under 2015. Rapporten inleds med en
sammanfattande analys av verksamhet, ekonomi och personal för hela Ale kommun. Sedan
följer en kort sammanfattning per nämnd.
Verksamheten följs upp på de övergripande mål som fullmäktige angivit i verksamhetsplan
2015. Särskilt fokusområde i denna rapport är ekologisk hållbarhet.
Ekonomin redovisas med ekonomiskt utfall till och med april månad och en prognos för
årets utfall.
Slutligen lämnas en rapport kring hur personalnyckeltalen utvecklats till och med mars 2015.
Beslutsunderlag
















Kommunstyrelsens beslut 2015-06-02 § 127
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2015-05-20
Uppföljningsrapport april 2015 Ale kommun
Uppföljningsrapport april 2015 kommunstyrelsen
Uppföljningsrapport april 2015 kultur- och fritidsnämnden
Uppföljningsrapport april 2015 omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Uppföljningsrapport april 2015 överförmyndarnämnden
Uppföljningsrapport april 2015 samhällsbyggnadsnämnden
Uppföljningsrapport april 2015 utbildningsnämnden
Protokollsutdrag omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2015-05-13 § 72
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2015-05-21 § 68
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2015-05-20 § 37
Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2015-05-13 § 69
Protokollsutdrag överförmyndarnämnden 2015-05-21 § 20

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljningsrapport
april 2015.
Yrkande

Under kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Paula Örn (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 godkänna uppföljningsrapport april 2015.
___
Beslutsexpediering
Nämnderna

Justerandes sign.
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KS.2015.88

KF § 103

Budget och verksamhetsplan 2016
Förslag till budget föreligger från socialdemokraterna, aledemokraterna, vänsterpartiet och
miljöpartiet. Inför kommunfullmäktiges sammanträde har även förslag från både
sverigedemokraterna samt moderaterna, folkpartiet, centerpartiet, kristdemokraterna och
framtid i Ale inkommit.
Beslutsunderlag






Förslag till verksamhetsplan med budget 2016-2019 från moderaterna, folkpartiet,
centerpartiet, kristdemokraterna och framtid i Ale.
Förslag till verksamhetsplan och budget 2016-2019 från sverigedemokraterna
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2015-05-29
Förslag till verksamhetsplan med budget 2016-2019 från socialdemokraterna,
aledemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar socialdemokraternas,
aledemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets verksamhetsplan för åren 2016-2018 med
resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget och investeringsbudget för 2016.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunens utdebitering
för år 2016 ska vara 21,87 kr per skattekrona.
3. 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 2016 senast 2015-1031 och att redovisa respektive nämndplan och detaljbudget för år 2016 vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 30 november 2015.
4. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger nämnderna möjlighet att göra
mindre omdisponeringar inom sin totala investeringsbudget 2016 efter godkännande av
kommunstyrelsen.
5. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att göra
nödvändiga kommunbidragsförändringar under år 2016 när löneavtalen har färdigförhandlats.
6. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunens låneskuld får
uppgå till maximalt 800 Mkr under år 2016. Inom totalbeloppet innefattas rätt att omsätta lån
på 45 Mkr.
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7. 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.
8. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att reserverade medel för
framtida pensioner ”återlånas” för att begränsa den externa låneskulden.
9. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att respektive nämnd beslutar
om de taxor som ska gälla inom nämndens område. Taxorna ska vara beslutade av nämnd
och beslut om kommunens samtliga taxor ska fattas på kommunfullmäktiges möte 2015-1026.
10. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att AB Alebyggen för år 2016
ska erlägga en årlig borgensavgift på 0,3 % på nyttjad borgensram. Avgiften erläggs till
kommunen varje tertial.
Yrkande

Under kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Paula Örn (S), Jenny Sandkvist (MP),
Tommy Gustafsson (V) och Jan A Pressfeldt (AD) bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag,
budget och verksamhetsplan 2016-2019 från socialdemokraterna, aledemokraterna,
miljöpartiet och vänsterpartiet.
Mikael Berglund (M), Rose-Marie Fihn (FP), Elena Fridfelt (C), Carina Zito Averstedt (M)
och Tyrone Hansson (FIA) yrkar bifall till förslag till budget och verksamhetsplan 2016-2019
från moderaterna, folkpartiet, centerpartiet, kristdemokraterna och framtid i Ale.
Robert Jansson (SD) yrkar bifall till förslag till budget och verksamhetsplan 2016-2019 från
sverigedemokraterna.
Paula Örn (S) yrkar att kapitel 5.1 LUST ATT LÄRA på sidan 18 ersätts med följande text:
Goda resultat i skolan där var och en utnyttjar sin fulla potential och skapar valmöjlighet för individen leder
till ökade livschanser, ökad delaktighet i samhället och innanförskap. Resultatet blir samhällsmedborgare som
bidrar till en hållbar utveckling, ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Goda skolresultat är en viktig social
bestämningsfaktor och bidrar därmed också till en förbättrad folkhälsa.
Möjligheten för alla barn, elever och ungdomar att nå sin fulla potential är Ales mest prioriterade målsättning.
Många bra initiativ har tagits under åren men tydliga effekter på övergripande nivå har uteblivit. Därför är
systematiken i utvecklingsarbetet viktig att förstärka och utveckla. Att arbeta med resultaten i både ett långt
och kort perspektiv är också ett centralt utvecklingsområde. Insatser måste ständigt värderas, utvärderas och
omvärderas för att säkerställa att det vi gör får rätt effekt.
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I 2015 års verksamhetsplan fick Utbildningsnämnden i uppdrag att skapa en plan för utveckling i Ales
skolor som ska vara känd i hela organisationen. Under 2016 ska arbetet med att implementera, sprida och
revidera planen fortsätta. Inom förskolan och skolans område liksom i verksamheten i stort är det viktigt att
arbeta med evidensbaserade metoder och forskningsanknutet arbetssätt.
Viktiga områden är lusten att lära, det pedagogiska ledarskapet och systematiskt kvalitetsarbete. Det är
viktigt att hela organisationen har en samsyn kring begreppet lust att lära och fördjupar sig i frågan om
bakomliggande faktorer för elevernas motivation.
Rektor har ett stort ansvar för elevernas resultat och skolans måluppfyllelse samt för lärarnas
kompetensutveckling. Förutsättningarna för det pedagogiska ledarskapet ska därför förbättras bland annat
genom mer renodlade uppdrag, administrativ avlastning, ökat samarbete och kollegialt lärande. Detta gäller
både rektorer och förskolechefer.
Det är viktigt att skapa förutsättningar för lärarna att tillsammans pröva och utvärdera undervisningen.
Huvudmannen ska ge stöd till nya lärare och se till att behovet på skolor och förskolor styr organisering och
placering av personal.
Det systematiska kvalitetsarbetet är avgörande när det gäller strukturen för utveckling av förskolor och
skolor. Det ska vara långsiktigt, strukturerat, kontinuerligt och uthålligt. Syftet är att identifiera vilka
åtgärder som behöver sättas in för att förbättra resultaten.
Arbetsmiljön och tryggheten för barn, elever och personal ska förbättras. Den psykosociala arbetsmiljön och
stimulerande lärmiljöer är en viktig grund för välmående och därmed barn och elevers inlärning. Ett
systematiskt arbetsmiljöarbete är en förutsättning och ska därför utvecklas.
För att nå målen inom skolans område är gränsöverskridande samverkan viktigt. Genom samverkan ska
arbetet med tidiga samordnade insatser förbättras. Samverkan mellan skola/skolbarnsomsorg och föreningsliv
skapar goda förutsättningar för en aktiv fritid och en utveckling av föreningslivet.
För att skapa likvärdighet är det viktigt att kompensera för barns och elevers skilda förutsättningar och att
säkra en jämn och hög kvalitet på undervisningen i alla förskolor och skolor.
Det är därför viktigt att vi har en resursfördelningsmodell som fångar de strukturella skillnaderna mellan
förskolor och skolor samt att följa upp hur socioekonomiska tilläggsresurser används.
För de skolor som är i stort behov av resultatutveckling krävs ett riktat utvecklingsarbete. Ytterligare aspekt
på likvärdigheten är att ha en organisation som kan möta barn och elever med olika behov, även de som har
behov av ett mindre sammanhang.
Vidare yrkar Paula Örn (S) att kapitel 5.1.1. PRIORITERADE MÅTT stryks.
Elena Fridfelt (C) yrkar på följande ändring avseende punkt 9 i kommunstyrelsens
beslutsförslag:

Justerandes sign.
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Kommunfullmäktige beslutar att respektive nämnd beslutar om förslag på de taxor som ska gälla inom
nämndens område. Taxorna ska vara föreslagna av nämnd och beslut om kommunens samtliga taxor ska
fattas på kommunfullmäktiges möte 2015-10-26.
Kommunfullmäktige fattar beslut om att ajournera sig kl. 17.00-17.40.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Elena Fridfelts (C) ändringsyrkande avseende punkt 9 i
kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på de olika förslagen och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag, budget och verksamhetsplan 2016-2019
från socialdemokraterna, aledemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet.
Omröstningsresultat

Votering begärs. Ordförande meddelar att kommunstyrelsens förslag utgör huvudförslag.
Innan voteringen kan genomföras så måste kommunfullmäktige besluta om ett motförslag.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på förslag till budget och verksamhetsplan 2016-2019 från
moderaterna, folkpartiet, centerpartiet, kristdemokraterna och framtid i Ale samt förslag till
budget och verksamhetsplan 2016-2019 från sverigedemokraterna. Ordförande finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslag från moderaterna, folkpartiet,
centerpartiet, kristdemokraterna och framtid i Ale.
Omröstningsresultat

Votering begärs. Följande voteringsordning godkänns:
Ja -röst för bifall till förslag från moderaterna, folkpartiet, centerpartiet, kristdemokraterna
och framtid i Ale.
Nej -röst för bifall till förslag från sverigedemokraterna.
Kommunfullmäktige beslutar med 18 ja -röster mot 5 nej -röster att bifalla att förslag från
moderaterna, folkpartiet, centerpartiet, kristdemokraterna och framtid i Ale utgör motförslag.
26 ledamöter/tjänstgörande ledamöter avstod från att rösta.
Reservation
Robert Jansson (SD), Rune Karlsson (SD), Lennie Kjellman (SD), Hanna Tjusling (SD) och
Kennet Sandow (SD) reserverar sig emot beslutet.

Justerandes sign.
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Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, budget och verksamhetsplan
2016-2019 från socialdemokraterna, aledemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet. och
förslag från moderaterna, folkpartiet, centerpartiet, kristdemokraterna och framtid i Ale.
Ordförande finner kommunfullmäktige besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstningsresultat

Votering begärs. Följande voteringsordning godkänns:
Ja -röst för bifall till kommunstyrelsens förslag, budget och verksamhetsplan 2016-2018 från
socialdemokraterna, aledemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet..
Nej -röst för bifall till förslag från moderaterna, folkpartiet, centerpartiet, kristdemokraterna
och framtid i Ale.
Kommunfullmäktige beslutar med 26 ja -röster mot 18 nej -röster att bifalla att
kommunstyrelsens förslag. 5 ledamöter/tjänstgörande ledamöter avstod från att rösta.
Reservation

Mikael Berglund (M), Isabell Korn (M), Carina Zito Averstedt (M), Jan Skog (M), Maj
Holmström (M), Daniel Mörner (M), Kajsa Nilson (M), Dan Björk (M), Erik Karlsson (M),
Lennarth Nilsson (M), Elena Fridfelt (C), Åke Niklasson (C), Tony Karlsson (KD), Jonatan
Sundeen (KD), Rose-Marie Fihn (FP), Klas Nordh (FP), Tyrone Hansson (FIA), Lena
Wingbro (FIA), Robert Jansson (SD), Rune Karlsson (SD), Lennie Kjellman (SD), Hanna
Tjusling (SD) och Kennet Sandow (SD) reserverar sig emot beslutet.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Paula Örns (S) ändringsyrkande avseende punkt 1 i
kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Beslut
1. Kommunfullmäktige antar socialdemokraternas, aledemokraternas, miljöpartiets och
vänsterpartiets verksamhetsplan för åren 2016-2018 med resultatbudget, balansbudget,
finansieringsbudget och investeringsbudget för 2016.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens utdebitering för år 2016 ska vara 21,87 kr per
skattekrona.
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3. Kommunfullmäktige uppdrar åt respektive nämnd att i enlighet med fullmäktiges beslut om
verksamhetsplan och kommunbidrag samt i enlighet med anvisningar från sektor
kommunstyrelsen besluta om nämndplan för år 2016 senast 2015-10-31 och att redovisa
respektive nämndplan och detaljbudget för år 2016 vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 30 november 2015.
4. Kommunfullmäktige ger nämnderna möjlighet att göra mindre omdisponeringar inom sin
totala investeringsbudget 2016 efter godkännande av kommunstyrelsen.
5. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att göra nödvändiga
kommunbidragsförändringar under år 2016 när löneavtalen har färdigförhandlats.
6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens låneskuld får uppgå till maximalt 800 Mkr
under år 2016. Inom totalbeloppet innefattas rätt att omsätta lån på 45 Mkr.
7. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen, eller
deras ställföreträdare, att för kommunens räkning fortlöpande underteckna erforderliga
lånehandlingar, såväl nyupplåning som omsättning av lån, inom angiven ram.
8. Kommunfullmäktige beslutar att reserverade medel för framtida pensioner ”återlånas” för
att begränsa den externa låneskulden.
9. Kommunfullmäktige beslutar att respektive nämnd beslutar om förslag på de taxor som
ska gälla inom nämndens område. Taxorna ska vara föreslagna av nämnd och beslut om
kommunens samtliga taxor ska fattas på kommunfullmäktiges möte 2015-10-26.
10. Kommunfullmäktige beslutar att AB Alebyggen för år 2016 ska erlägga en årlig
borgensavgift på 0,3 % på nyttjad borgensram. Avgiften erläggs till kommunen varje tertial.
11. Kommunfullmäktige beslutar kapitel 5.1 LUST ATT LÄRA på sidan 18 i
socialdemokraternas, aldedemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets budget ersätts med
följande text:
Goda resultat i skolan där var och en utnyttjar sin fulla potential och skapar valmöjlighet för individen leder
till ökade livschanser, ökad delaktighet i samhället och innanförskap. Resultatet blir samhällsmedborgare som
bidrar till en hållbar utveckling, ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Goda skolresultat är en viktig social
bestämningsfaktor och bidrar därmed också till en förbättrad folkhälsa.
Möjligheten för alla barn, elever och ungdomar att nå sin fulla potential är Ales mest prioriterade målsättning.
Många bra initiativ har tagits under åren men tydliga effekter på övergripande nivå har uteblivit. Därför är
systematiken i utvecklingsarbetet viktig att förstärka och utveckla. Att arbeta med resultaten i både ett långt
och kort perspektiv är också ett centralt utvecklingsområde. Insatser måste ständigt värderas, utvärderas och
omvärderas för att säkerställa att det vi gör får rätt effekt.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

28(41)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-06-15

I 2015 års verksamhetsplan fick Utbildningsnämnden i uppdrag att skapa en plan för utveckling i Ales
skolor som ska vara känd i hela organisationen. Under 2016 ska arbetet med att implementera, sprida och
revidera planen fortsätta. Inom förskolan och skolans område liksom i verksamheten i stort är det viktigt att
arbeta med evidensbaserade metoder och forskningsanknutet arbetssätt.
Viktiga områden är lusten att lära, det pedagogiska ledarskapet och systematiskt kvalitetsarbete. Det är
viktigt att hela organisationen har en samsyn kring begreppet lust att lära och fördjupar sig i frågan om
bakomliggande faktorer för elevernas motivation.
Rektor har ett stort ansvar för elevernas resultat och skolans måluppfyllelse samt för lärarnas
kompetensutveckling. Förutsättningarna för det pedagogiska ledarskapet ska därför förbättras bland annat
genom mer renodlade uppdrag, administrativ avlastning, ökat samarbete och kollegialt lärande. Detta gäller
både rektorer och förskolechefer.
Det är viktigt att skapa förutsättningar för lärarna att tillsammans pröva och utvärdera undervisningen.
Huvudmannen ska ge stöd till nya lärare och se till att behovet på skolor och förskolor styr organisering och
placering av personal.
Det systematiska kvalitetsarbetet är avgörande när det gäller strukturen för utveckling av förskolor och
skolor. Det ska vara långsiktigt, strukturerat, kontinuerligt och uthålligt. Syftet är att identifiera vilka
stimulerande lärmiljöer är en viktig grund för välmående och därmed barn och elevers inlärning. Ett
systematiskt arbetsmiljöarbete är en förutsätåtgärder som behöver sättas in för att förbättra resultaten.
Arbetsmiljön och tryggheten för barn, elever och personal ska förbättras. Den psykosociala arbetsmiljön och
tning och ska därför utvecklas.
För att nå målen inom skolans område är gränsöverskridande samverkan viktigt. Genom samverkan ska
arbetet med tidiga samordnade insatser förbättras. Samverkan mellan skola/skolbarnsomsorg och föreningsliv
skapar goda förutsättningar för en aktiv fritid och en utveckling av föreningslivet.
För att skapa likvärdighet är det viktigt att kompensera för barns och elevers skilda förutsättningar och att
säkra en jämn och hög kvalitet på undervisningen i alla förskolor och skolor.
Det är därför viktigt att vi har en resursfördelningsmodell som fångar de strukturella skillnaderna mellan
förskolor och skolor samt att följa upp hur socioekonomiska tilläggsresurser används.
För de skolor som är i stort behov av resultatutveckling krävs ett riktat utvecklingsarbete. Ytterligare aspekt
på likvärdigheten är att ha en organisation som kan möta barn och elever med olika behov, även de som har
behov av ett mindre sammanhang.
12. Kommunfullmäktige beslutar att kapitel 5.1.1. PRIORITERADE MÅTT stryks.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

29(41)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-06-15

Omröstningslista § 103 avseende framtagande av motförslag till huvudförslag.

Ja

Nej

Avstår

Paula Örn

X

Björn Norberg

X

Kristina Raad

X

Jarl Karlsson

X

Peter Ohlsson

X

Catharina Eliasson

X

Dennis Ljunggren

X

Christina Oskarsson

X

Ingrid Inhammar

X

Toni Andersson

X

Jim Wulff Zetterman

X

Anders Rollings

X

Josefine Oskarsson

X

Monica Samuelsson

X

Rolf Gustafsson

X

Stefan Hagman

X

Lisa Gustafsson

X

Christer Pålsson

X

Tommy Gustafsson

X

Jenny Sandkvist

X

Johan Ström

X

Alfrida Johansson

X

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

30(41)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-06-15

Ja
Mikael Berglund

X

Isabell Korn

X

Carina Zito Averstedt

X

Jan Skog

X

Maj Holmström

X

Daniel Mörner

X

Kajsa Nilsson

X

Dan Björk

X

Erik Karlsson

X

Lennarth Nilsson

X

Elena Fridfelt

X

Åke Niklasson

X

Tony Karlsson

X

Jonatan Sundeen

X

Rose-Marie Fihn

X

Klas Nordh

X

Tyrone Hansson

X

Lena Wingbro

X

Nej

Avstår

Jan A Pressfeldt

X

Ingela Nordhall

X

Ulf-Göran Solving

X

Robert Jansson

X

Rune Karlsson

X

Lennie Kjellman

X

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

31(41)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-06-15

Ja

Nej

Hanna Tjusling

X

Kennet Sandow

X

Inga-Lill Andersson

Justerandes sign.

Avstår

X

Utdragsbestyrkande

32(41)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-06-15

Omröstningslista § 103 avseende budget för Ale kommun.

Ja
Paula Örn

X

Björn Norberg

X

Kristina Raad

X

Jarl Karlsson

X

Peter Ohlsson

X

Catharina Eliasson

X

Dennis Ljunggren

X

Christina Oskarsson

X

Ingrid Inhammar

X

Toni Andersson

X

Jim Wulff Zetterman

X

Anders Rollings

X

Josefine Oskarsson

X

Monica Samuelsson

X

Rolf Gustafsson

X

Stefan Hagman

X

Lisa Gustafsson

X

Christer Pålsson

X

Tommy Gustafsson

X

Jenny Sandkvist

X

Johan Ström

X

Alfrida Johansson

X

Justerandes sign.

Nej

Utdragsbestyrkande

Avstår

33(41)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-06-15

Ja

Nej

Mikael Berglund

X

Isabell Korn

X

Carina Zito Averstedt

X

Jan Skog

X

Maj Holmström

X

Daniel Mörner

X

Kajsa Nilsson

X

Dan Björk

X

Erik Karlsson

X

Lennarth Nilsson

X

Elena Fridfelt

X

Åke Niklasson

X

Tony Karlsson

X

Jonatan Sundeen

X

Rose-Marie Fihn

X

Klas Nordh

X

Tyrone Hansson

X

Lena Wingbro

X

Jan A Pressfeldt

X

Ingela Nordhall

X

Ulf-Göran Solving

X

Avstår

Robert Jansson

X

Rune Karlsson

X

Lennie Kjellman

X

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

34(41)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-06-15

Ja

Nej

Avstår

Hanna Tjusling

X

Kennet Sandow

X

Inga-Lill Andersson

Justerandes sign.

X

Utdragsbestyrkande

35(41)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-06-15

KS.2015.201

KF § 104

Förlängd giltighetstid för Funktionshinderpolitisk
plan för Ale kommun, "Ale för alla"
Kommunfullmäktige beslutade 2011-03-28 § 39 att anta föreliggande förslag till
funktionshinderpolitisk plan för Ale kommun. Planen ”Ale för alla” ersätter ”Handikapplan –
för delaktighet och jämlikhet” som antogs av kommunfullmäktige den 30 mars 1998 och som
reviderades av vård- och omsorgsnämnden den 2 februari 2002. Kommunfullmäktige
beslutade vidare att Funktionshinderpolitisk plan för Ale kommun, ”Ale för alla”, gäller från
och med 1 maj, 2011 och till och med 31 december, 2014. Kommunfullmäktige gav
kommunstyrelsen i uppdrag att i samarbete med nämnderna ansvara för uppföljning av den
funktionshinderpolitiska planen och resultatet redovisas i årsredovisningen samt att en ny
reviderad plan för nästa planperiod tas fram under 2014.
Beslutsunderlag



Kommunstyrelsens beslut 2015-06-02 § 139

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige förlänger giltighetstiden för
Funktionshinderpolitisk plan för Ale kommun, "Ale för alla", tills dess att ny plan antas av
kommunfullmäktige, dock längst till och med 2015-12-31.
Beslutsgång

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

Beslut
Kommunfullmäktige förlänger giltighetstiden för Funktionshinderpolitisk plan för Ale
kommun, "Ale för alla", tills dess att ny plan antas av kommunfullmäktige, dock längst till och
med 2015-12-31.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Administrativ chef sektor kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

36(41)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-06-15

KS.2015.160

KF § 105

Återrapportering från vårens ortsutvecklingsmöten
Ortsutvecklingsmöten är ett av Ale kommuns olika sätt att föra dialog med sina
kommunmedborgare. På ortsutvecklingsmötena behandlas frågor som är viktiga för orterna
och information förmedlas till och från invånare i aktuella ämnen. Mötena innebär en
möjlighet för kommunens medborgare att framföra lokala idéer och utvecklingsförslag direkt
till kommunala beslutsfattare.
Mellan åren 2011-2013 fanns ett rekordstort intresse för mötena med uppåt 1200-1300 årliga
besökare. Denna utveckling har senaste åren planat ut och ligger nu på runt 1000 besökare. I
vår besökte cirka 550 personer mötena.
Under mars och april 2015 genomfördes ortsutvecklingsmöten i tio orter i Ale kommun;
Alafors, Alvhem, Bohus, Hålanda, Nol, Nödinge, Skepplanda, Starrkärr/Kilanda, Surte och
Älvängen. Exempel på teman som lyfts upp under våren är information om fiberutbyggnad,
brottsförebyggande arbetet i kommunen, planerade kraftledning 400-kV och om den
pågående kartläggningen av mötesplatser i Ale.
Beslutsunderlag














·Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2015-05-12
·Minnesanteckningar från ortsutvecklingsmöte i Alafors 2015-04-14
Minnesanteckningar från ortsutvecklingsmöte i Alvhem 2015-04-23
Minnesanteckningar från ortsutvecklingsmöte i Bohus 2015-03-31
Minnesanteckningar från ortsutvecklingsmöte i Hålanda 2015-04-01
Minnesanteckningar från ortsutvecklingsmöte i Nol 2015-04-15
Minnesanteckningar från ortsutvecklingsmöte i Nödinge 2015-04-14
Minnesanteckningar från ortsutvecklingsmöte i Skepplanda 2015-04-21
Minnesanteckningar från ortsutvecklingsmöte i Starrkärr-Kilanda 2015-04-22
Minnesanteckningar från ortsutvecklingsmöte i Surte 2015-04-29
Minnesanteckningar från ortsutvecklingsmöte i Älvängen 2015-04-23
·Besöksstatistik för ortsutvecklingsmöten 2003-2015, 2015-05-12

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige lägger rapporterna från
ortsutvecklingsmötena till handlingarna.
I samband med kommunfullmäktiges sammanträde ges en kort återrapportering från höstens
möten.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

37(41)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-06-15

Beslutsgång

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

Beslut
Kommunfullmäktige lägger rapporterna från ortsutvecklingsmötena till handlingarna.
___
Beslutsexpediering
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Utbildningsnämnden
Kommunala biblioteken
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

38(41)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-06-15

KS.2015.189

KF § 106

Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS
under år 2015
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden redovisar i beslut 2015-05-13 § 76 en rapport över ej
verkställda beslut enligt 28 f och 28 g §§ LSS.
Beslutsunderlag





Beslut från omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2015-05-13 § 76.
Tjänsteutlåtande daterat 2015-04-28.
Statistikrapport 2015-04-16.

Beslutsgång

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera rapporteringen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

39(41)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-06-15

KS.2015.190

KF § 107

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL för
år 2015
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden redovisar i beslut 2015-05-13 § 75 en rapport över ej
verkställda beslut enligt 4 Kap. 1 § SoL.
Beslutsunderlag





Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2015-05-13 § 75.
Tjänsteutlåtande daterat 2015-04-28.
Statistikrapport 2015-04-16.

Beslutsgång

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att rapporteringen kan noteras.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

40(41)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-06-15

KS.2015.51

KF § 108

Delgivningar


Beslut från länsstyrelsen om att utse Fredrik Johansson (M) till ny ledamot och
Susanna Mouvitz (M) till ny ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutsgång

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera delgivningen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

41(41)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2015-06-15

KS.2015.51

KF § 109

En önskan om en glad sommar
Ordförande Inga-Lill Andersson (S) tackar för det arbete som kommunfullmäktige utfört
under våren och önskar en glad sommar till alla.
1:e vice ordförande Jan Skog (M) tackar ordförande för ett väl utfört arbete under våren och
önskar henne en glad sommar.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

