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

Sammanträdesdatum
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Datum för anslags uppsättande
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Datum för anslags nedtagande
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Cecilia Stedt
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KS0031/13
KF § 74

Allmänhetens frågestund 2013
Kommunfullmäktige har beslutat att införa allmänhetens frågestund i anslutning till sina
sammanträden då det är möjligt för allmänheten att ställa frågor. Frågestunden ligger som
första punkt på fullmäktiges möten.
Frågorna från allmänheten ska gälla de ärendepunkter som fullmäktige ska diskutera under
sina respektive sammanträden.
Gunilla Wallengren redogör och förtydligar frågor kring ärende gällande förslag från rådet för
funktionshinderfrågor om ändringar i Ale kommun färdtjänst samt riksfärdtjänst.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.
___
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KS0032/13
KF § 75

Information från revisionen 2013
Kommunfullmäktige har inrättat en stående punkt där kommunrevisionen ges möjlighet till att
informera kommunfullmäktige.
Vid dagens möte avstod representanter från kommunrevisionen från att informera
kommunfullmäktige under denna punkt till förmån för en senare punkt på dagordningen
gällande kommunrevisionens verksamhetsberättelse för 2012.
___
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KS0003/13
KF § 76

Val av ny ordförande i presidiet för
ortsutvecklingsmöten i Alafors
Kommunfullmäktige beslutade vid föregående möte att bordlägga val av ny ordförande i
presidiet för ortsutvecklingsmöten i Alafors.
Vid dagens möte föreslår valberedningen att ärendet återigen bordläggs.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande möte.
___
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige
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KS0003/13
KF § 77

Fyllnadsval för ersättare i omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
Vid föregående möte beslutade kommunfullmäktige att bordlägga val av ny ersättare i
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.
Vid dagens möte föreslår valberedningen att Mattias Klysing (FP) utses till ny ersättare i
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse Mattias Klysing (FP) till ny ersättare i omsorgsoch arbetsmarknadsnämnden.
___
Beslutsexpediering
Mattias Klysing
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Personal
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KS0003/13
KF § 78

Val av ny andre vice ordförande i
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutade vid föregående möte att bordlägga val av ny andre vice
ordförande i kommunfullmäktige.
Vid dagens möte föreslår valberedningen Ingela Nordhall (AD) till ny andre vice ordförande i
kommunfullmäktige.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse Ingela Nordhall (AD) till ny andre vice
ordförande i kommunfullmäktige.
___
Beslutsexpediering
Ingela Nordhall
Personal
Kommunsekreterare
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KS0008/13
KF § 79

Omstrukturering av Renova AB
Ale kommun är en av elva kommuner som äger Renova AB. Bolaget bedriver verksamhet
inom avfalls- och återvinningsbranschen. Nu föreslås en ombildning av bolaget till en koncernstruktur. Huvudsaklig orsak till förslaget är rättsliga krav och ägarnas önskemål om en
ökad ekonomisk transparens av den verksamhet som bedrivs inom bolaget.
Förslaget innebär att Renova AB omstruktureras till en koncern, där moderbolaget behåller
firmanamnet Renova AB och två dotterbolag skapas: Renova Insamling och Logistik AB och
Renova Verksamhet AB. Avsikten med koncernen är att särskilja direkttilldelad verksamhet
från konkurrensutsatt verksamhet och skapa förutsättningar för ökad ekonomisk transparens.
Genom ombildningen förväntas ägarkommunernas avfallsverksamhet fortsatt kunna präglas
av en långsiktigt god miljöutveckling samtidigt som de ekonomiska förutsättningarna för
respektive bolags verksamhet blir tydligare.
Ärendet omfattar också ett förslag till nytt aktieägaravtal. Till detta kommer ägardirektiv för
koncernen och formalia kring omstruktureringen. För att förslaget, efter att det blivit behandlat av delägarnas kommunfullmäktige, ska kunna genomföras krävs beslut på bolagsstämma
för Renova AB, planerat till mars 2013.
Beslutsunderlag









Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-01-16.
Tjänsteutlåtande av den 18 januari 2013, Göteborgs Stad, stadsledningskontoret.
Yttrande från Renova AB:s styrelse.
Förslag till bolagsordning för Renova AB.
Förslag till bolagsordning för Renova Insamling och Logistik AB.
Förslag till bolagsordning för Renova Verksamhet AB.
Förslag till aktieägaravtal.
Förslag till ägardirektiv.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.
2.
3.
4.
5.

Renova AB ska bilda en koncern med ett moderbolag och två dotterbolag i enlighet
med Göteborgs Stad, stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, dnr 0660/12
Renova AB på lämpligt sätt ska fusionera in befintliga rörelsedrivande dotterbolag i den
nya koncernen.
Kommunfullmäktige godkänner föreslagna bolagsordningar för Renova AB, Renova
Insamling och Logistik AB och Renova Verksamhet AB med däri angivna ändamål.
Kommunfullmäktige antar föreslaget ägardirektiv för Renova-koncernen.
Kommunfullmäktige uppdrar åt ombudet på bolagsstämman att rösta för att beslut
fattas i enlighet med punkterna 1-4 ovan.
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6.
7.
8.
9.

10.
11.

Kommunfullmäktige godkänner förslag till aktieägaravtal med övriga delägarkommuner.
Kommunfullmäktige beslutar att utse kommunstyrelsens ordförande och kommunchef
eller deras respektive ställföreträdare att för kommunens räkning underteckna
aktieägaravtalet.
Kommunfullmäktige utser styrelser, lekmannarevisorer och suppleanter i berörda bolag i
särskild ordning.
Kommunfullmäktige direkttilldelar Renova AB följande uppdrag gällande hushållsavfall,
under den tid som omfattas av aktieägaravtalet:
a) energiåtervinning genom förbränning,
b) energi- och näringsåtervinning genom rötning samt
c) deponering
Kommunfullmäktige bekräftar att uppdrag inom renhållnings-, återvinnings- och
deponiverksamhet som inte direkttilldelas enligt föregående punkt ingår i samhällsbyggnadsnämndens uppdrag att utföra, upphandla eller direkttilldela.
Kommunfullmäktige beslutar att samverkan med övriga delägarkommuner fortsatt ska
ske genom ett ägarråd och genom utvecklad samverkan mellan kommunernas
beställarorganisationer i enlighet med principerna som beskrivs i Göteborgs Stad,
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande (av den 18 januari 2013), dnr 0660/12.

Jäv

Under kommunfullmäktiges sammanträde anmäler Dan Björk (M) jäv i ärendet och deltar
således ej i beslutet.
Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar att ärendet bordläggs.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Mikael Berglunds (M) yrkande om att ärendet ska
bordläggas och finner kommunfullmäktige besluta detsamma.
Kommunfullmäktige beslutade vid mötet 2013-02-25 att bordlägga ärendet.

Yrkande

Paula Örn (S) yrkar att ärendet återigen bordläggs med hänvisning till att förhandlingarna
kring nytt värmeavtal ej är färdiga än.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Paula Örns (S) yrkande och finner kommunfullmäktige
besluta det samma.
Kommunfullmäktige beslutar att vid föregående möte bordlägga ärendet.
Ärendet lyfts på dagens möte.
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Beslutsgång

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

Beslut
1. Renova AB ska bilda en koncern med ett moderbolag och dotterbolag i enlighet med
Göteborgs Stad, stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, dnr 0660/12.
2. Renova AB ska på lämpligt sätt fusionera in befintliga rörelsedrivande dotterbolag i
den nya koncernen.
3. Kommunfullmäktige godkänner föreslagna bolagsordningar för Renova AB, Renova
Insamling och Logistik AB och Renova Verksamhet AB med däri angivna ändamål.
4. Kommunfullmäktige antar föreslaget ägardirektiv för Renova – koncernen.
5. Kommunfullmäktige uppdrar åt ombudet på bolagsstämman att rösta för att beslut
fattas i enlighet med punkterna 1-4 ovan.
6. Kommunfullmäktige godkänner förslag till aktieägaravtal med övriga
delägarkommuner.
7. Kommunfullmäktige beslutar att utse kommunstyrelsens ordförande och
kommunchef eller deras respektive ställföreträdare att för kommunens räkning
underteckna aktieägaravtalet.
8. Kommunfullmäktige utser styrelser, lekmannarevisorer och suppleanter i berörda
bolag i särskild ordning.
9. Kommunfullmäktige direkttilldelar Renova AB följande uppdrag gällande
hushållsavfall, under den tid som omfattas av aktieägaravtalet:
a) energiåtervinning genom förbränning,
b) energi- och näringsåtervinning genom rötning samt
c) deponering
10. Kommunfullmäktige bekräftar att uppdrag inom renhållnings-, återvinnings- och
deponiverksamhet som inte direkttilldelas enligt föregående punkt ingår i
samhällsbyggnadsnämndens uppdrag att utföra, upphandla eller direkttilldela.
11. Kommunfullmäktige beslutar att samverkan med övriga delägarkommuner fortsatt ska
ske genom ägarråd och genom utvecklad samverkan mellan kommunernas
beställarorganisationer i enlighet med principerna som beskrivs i Göteborgs Stad,
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande (av den 18 januari 2013), dnr 0660/12.
___
Beslutsexpediering
Klas Nordh
Inga-Lill Andersson
Ingela Nordhall
Renova AB
Samhällsbyggnadsnämnden
Göteborgs stad
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Härryda kommun
Kungsbacka kommun
Kungälvs kommun
Lerums kommun
Mölndals stad
Partille kommun
Stenungsunds kommun
Tjörns kommun
Öckerö kommun
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KS0020/13
KF § 80

Årsredovisning 2012 för Ale kommun och dess
bolag










I ”Årsredovisning 2012” finns, förutom den ekonomiska redovisningen med
förvaltningsberättelse, uppföljning av Verksamhetsplan 2012, personal- och
miljöredovisning och nämndernas kortfattade beskrivningar av verksamheten under
året.
För kommunen och dess bolag är det positiva resultatet 42,9 Mkr och det egna kapitalet
uppgår därmed till totalt 887,1 Mkr.
Ale kommun visar i 2012 års bokslut ett positivt resultat på 40,0 Mkr och kommunens
egna kapital uppgår därmed till 702,4 Mkr.
Affärsverksamhetens resultat har balanserats till nästkommande år.
Kommunen har inte gjort några finansiella placeringar avseende pensionsmedel utan
använder istället avsatta medel till att minska den externa låneskulden.
Sektor kommunstyrelsen föreslår att över- och underskott från 2012 års verksamhet inte
ska tas med till 2013.
I samband med årsbokslutet slutredovisas två exploateringsfastigheter; Källarliden och
Ridanläggning i Nödinge.
Ramjustering på grund av läraravtal 2012 mellan kommunstyrelsen och berörda
nämnder, dels för 2012 med 8,8 Mkr och för helårseffekten 2013 med 11,8 Mkr.

Beslutsunderlag







Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen, 2013-02-14.
Årsredovisning 2012.
Redovisning av affärsverksamheten 2012.
Slutredovisning av exploateringsfastigheter i årsbokslut 2012.
Ramjustering 2012 och 2013 på grund av läraravtal 2012.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-02-26 § 18 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan beslutsförslag.
Yrkande

Mikael Berglund (M) lämnar följande yrkande:
1.
2.
3.
4.
5.

Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen till revisorerna.
Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning 2012 för kommunen och dess bolag.
Kommunfullmäktige beslutar att i eget kapital reservera 23,9 Mkr av årets positiva
resultat till en utvecklingsfond.
Kommunfullmäktige beslutar att inga över- eller underskott ska överföras till 2013.
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av exploateringsfastigheterna i 2012 års
bokslut.
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6.
7.

Kommunstyrelsen godkänner justering av nämndernas ekonomiska ramar 2012 och
2013 på grund av läraravtalet 2012 enligt bilaga 4.
Kommunfullmäktige beslutar att i eget kapital reservera 1,5 Mkr av årets positiva
resultat till socioekonomiska fonden.

Paula Örn (S) tillstyrker Mikael Berglunds yrkande med följande tillägg:
Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor kommunstyrelsen att inventera och i april
månad återkomma med en plan för uppföljning av, med start i maj, samtliga
beslutade handlingsplaner efter 2006 som inte tydligt följts upp i Årsredovisning
2012.
Mikael Berglund (M) tillstyrker Paula Örns (S) tillägg.
Peter Rosengren (MP) tillstyrker Mikael Berglunds yrkande med följande tillägg:
Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor kommunstyrelsen att vid Kommunstyrelsens
sammanträde 16 april redovisa en uppföljning av de åtgärder som enligt Energioch klimatplanen ska ha genomförts under 2012 samt förslag på handlingsplan
för eventuella avvikelser.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller
detsamma.
Ordförande ställer proposition på Paula Örns tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på Peter Rosengrens tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen avslår detsamma.

Beslut
1.
2.
3.
4.

Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen till revisorerna.
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av exploateringsfastigheterna i 2012 års
bokslut.
Kommunstyrelsen godkänner justering av nämndernas ekonomiska ramar 2012 och
2013 på grund av läraravtalet 2012 enligt bilaga 4.
Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor kommunstyrelsen att inventera och i april månad
återkomma med en plan för uppföljning av, med start i maj, samtliga beslutade
handlingsplaner efter 2006 som inte tydligt följts upp i Årsredovisning 2012.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning 2012 för kommunen och dess bolag.
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2.
3.
4.

Kommunfullmäktige beslutar att i eget kapital reservera 23,9 Mkr av årets positiva
resultat till en utvecklingsfond.
Kommunfullmäktige beslutar att inga över- eller underskott ska överföras till 2013.
Kommunfullmäktige beslutar att i eget kapital reservera 1,5 Mkr av årets positiva
resultat till socioekonomiska fonden.

Reservation

Peter Rosengren (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslutspunkt 4 till förmån för sitt
eget yrkande.
Yrkande

Under kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Mikael Berglund (M) på ändringar gällande
den text som beskriver omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens verksamhet på sidan 22 i
förslag till Årsredovisning 2012. Berglund yrkar om en ändring i följande mening:
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden visar även i år ett ekonomiskt underskott.
Berglund yrkar att meningen byts ut mot nedanstående mening:
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden visar ett ekonomiskt underskott.
Vidare yrkar Berglund om en ändring i följande stycke:
Generellt för ovanstående tre verksamhetsområden är en undermålig rapportering av
verksamhetsmått. Varken beslutad eller genomförd verksamhet redovisas på ett sådant sätt att
analys av verksamhetens utveckling och kostnadsnivå kan göras.
Berglund yrkar att stycket byts ut mot nedanstående stycke:
Generellt för ovanstående tre verksamhetsområden är att rapporterade verksamhetsmått inte
medger en analys av verksamhetens utveckling och kostnadsnivå.
I övrigt yrkar Mikael Berglund (M) bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Kommunfullmäktige beslutar om att ajournera sig kl 18:20-18:50.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till Årsredovisning 2012 med
Mikael Berglunds (M) ändringsyrkande mot avslag. Ordförande finner kommunfullmäktige
besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag och Mikael Berglunds (M) ändringsyrkande.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

17(53)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-04-29

Kommunfullmäktige beslutar att följande beslutsförslag
föreligger för kommunfullmäktige att ta ställning till efter
ansvarsprövningen
1. Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning 2012 för kommunen och dess bolag med
beaktande av de ändringar som på s.22 som fullmäktige tog ställning till ovan.
2. Kommunfullmäktige beslutar att i eget kapital reservera 23,9 Mkr av årets positiva resultat
till en utvecklingsfond.
3. Kommunfullmäktige beslutar att inga över- eller underskott ska överföras till 2013.
4. Kommunfullmäktige beslutar att i eget kapital reservera 1,5 Mkr av årets positiva resultat
till socioekonomiska fonden.
Protokollsanteckning

Jan A Pressfeldt (AD) lämnar följande protokollsanteckning:
Jag anser att pensionsskulden ska läggas in i balansräkningen.
___
Beslutsexpediering
Revisionen
Ekonomichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

18(53)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-04-29

KS0020/13
KF § 81

Kommunrevisionens verksamhetsberättelse 2012
Kommunrevisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder samt
genom utsedd lekmannarevisor i kommunens företag och överlämnar revisionsberättelsen för
2012 till kommunfullmäktige.
Kommunrevisionens ordförande Irene Hellekant (S) redogör för revisionsberättelsen för år
2012.
Beslutsgång

1. Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

19(53)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-04-29

KS0020/13
KF § 82

Ansvarsprövning för 2012 års verksamhet och
räkenskaper
Kommunfullmäktiges presidie har berett ärendet rörande Ale kommuns årsredovisning för år
2012.
Presidiet föreslår kommunfullmäktige beslutar följande:
1. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas yttrande att
kommunfullmäktige riktar kritik mot utbildningsnämnden och mot omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden för att dessa nämnder inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att
bedriva verksamheten inom tilldelad budget för år 2012.
2. Kommunfullmäktige beslutar trots ovannämnda kritik att kommunfullmäktige beviljar
ledamöterna i styrelser och nämnder ansvarsfrihet för år 2012.
Beslutsunderlag



Beslut från kommunfullmäktiges presidie 2013-04-25 § 1.

Jäv

I samband med behandlingen av detta ärende anmäler ordförande Klas Nordh (FP) att han är
jävig. Förste vice ordförande Inga-Lill Andersson (S) träder in som ordförande.
Yrkande

Paula Örn (S) yrkar bifall till presidiets beslutsförslag.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på presidiets beslutssats 1 och finner att kommunfullmäktige
bifaller den samma.
Ordförande ställer proposition på presidiets beslutssats 2 och finner att kommunfullmäktige
bifaller den samma.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att rikta kritik mot utbildningsnämnden och mot
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden för att dessa nämnder inta har vidtagit
tillräckliga åtgärder för att bedriva verksamheten inom tilldelad budget för år 2012.
2. Kommunfullmäktige beslutar att trots ovannämnda kritik, bevilja ledamöterna i
styrelser och nämnder ansvarsfrihet för år 2012.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

20(53)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-04-29

Deltagande i beslut

Till protokollet antecknas att kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare ej
deltagit i beslut om ansvarsfrihet för styrelse samt respektive nämnd som vederbörande verkat
i.
___
Beslutsexpediering
Revisionen
Ekonomichef
Budgetchef
Kommunjurist
Redovisningschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

21(53)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-04-29

KS0020/13
KF § 83

Godkännande av årsredovisning 2012 för Ale
kommun och dess bolag
När kommunfullmäktige har fattat beslut om beviljande av ansvarsfrihet för år 2012, lyfts
återigen frågan som behandlades tidigare under kvällens fullmäktige i beslut 2013-04-29 § 80.
5. Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning 2012 för kommunen och dess bolag med
beaktande av de ändringar på s.22 som fullmäktige tog ställning till i beslut 2013-04-29 §
80.
6. Kommunfullmäktige beslutar att i eget kapital reservera 23,9 Mkr av årets positiva resultat
till en utvecklingsfond.
7. Kommunfullmäktige beslutar att inga över- eller underskott ska överföras till 2013.
8. Kommunfullmäktige beslutar att i eget kapital reservera 1,5 Mkr av årets positiva resultat
till socioekonomiska fonden.

Beslutsgång

Ordförande frågar kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med beslutsförslag 2013-04-29 §
80 och finner kommunfullmäktige besluta det samma.

Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning 2012 för kommunfullmäktige och dess
bolag med beaktande av de ändringar på s. 22 som fullmäktige tog ställning till i beslut
2013-04-29 § 80.
2. Kommunfullmäktige beslutar att i eget kapital reservera 23,9 Mkr av årets positiva
resultat till en utvecklingsfond.
3. Kommunfullmäktige beslutar att inga över- eller underskott ska överföras till 2013.
4. Kommunfullmäktige beslutar att i eget kapital reservera 1,5 Mkr av årets positiva
resultat till socioekonomiska fonden.
___
Beslutsexpediering
Revisionen
Ekonomichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

22(53)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-04-29

KS0079/13
KF § 84

Förslag från rådet för funktionshinderfrågor om
ändringar i Ale kommuns färdtjänst och
riksfärdtjänst
Rådet för funktionshinderfrågor har lämnat in förslag till ändrat reglemente gällande Ale
kommuns färdtjänst och riksfärdtjänst. Rådet anser också att Ale kommun ska säga upp
avtalet med Västtrafik AB gällande kommunens behov av anropsstyrd trafik i form av
arbetsresor och färdtjänst daterad 2005-05-01.
För att kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut om inlämnat förslag till nya reglementen
och uppsägning av avtal med Västtrafik för anropsstyrd trafik måste konsekvenserna av
förslaget utredas. Både de ekonomiska konsekvenserna och konsekvenserna för
handläggningen av färdtjänsttillstånd behöver belysas.
Sektorn har ett uppdrag KF 2009-06-15 § 117 att utreda färdtjänstområdets omfattning och
har senast vid mötet med kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 augusti 2012 redovisat
utvecklingsbehovet och problematiken med resurser för utvecklingsarbete inom färdtjänsten.
Förutsättningarna för utvecklingsarbete har inte förändrats och sektorns bedömning är att
funktionshinderrådets förslag måste utredas med hjälp av extern konsult.
Beslutsunderlag







Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-04-11
Protokollsutdrag från rådet för funktionshinder 2013-02-11, RF § 8
Remissförslag till ändrat reglemente gällande Ale kommuns färdtjänst och
riksfärdtjänst 2013-02-09
Förslag till revidering av reglemente 2013-01-14
Förslag regler och riktlinjer

Under kommunstyrelsens sammanträde meddelar Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), AnnChristine Paulin (S), Björn Norberg (S), Johnny Sundling (V) och Peter Rosengren (MP) att de
avvaktar ställningstagande i ärendet till dess att det behandlas av kommunfullmäktige.
Yrkande

Rose-Marie Fihn (FP) yrkar i enlighet med tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen
följande:
1. Kommunfullmäktige säger upp avtalet med omförhandling mellan Västtrafik AB och Ale kommun
angående upphandling av Anropsstyrd trafik.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till sektor kommunstyrelsen att bereda ärendet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

23(53)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-04-29

Mikael Berglund (M) yrkar avslag till Rose-Marie Fihns (FP) förslag.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Rose-Marie Fihns (FP) yrkande och sitt eget yrkande.
Ordförande finner kommunstyrelsen besluta i enlighet med sitt eget yrkande.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att avtalet med omförhandling mellan Västtrafik AB och
Ale kommun angående upphandling av Anropsstyrd trafik ska fortlöpa.
Yrkande

Under kommunfullmäktiges sammanträde framför Rose-Marie Fihn ett tilläggsyrkande om att
kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att bereda ärendet och redovisa svar
till kommunfullmäktige senast 2013-12-01. I övrigt tillstyrker Rose- Marie Fihn (FP)
kommunstyrelsens beslutsförslag. Mikael Berglund (M) och Paula Örn (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens beslutsförslag samt Rose-Marie Fihns (FP) tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och finner
kommunfullmäktige besluta det samma.
Ordförande ställer proposition på Rose-Marie Fihns (FP) beslutsförslag och finner
kommunfullmäktige besluta det samma.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att avtalet med omförhandlingen mellan Västtrafik AB
och Ale kommun angående upphandling av Anropsstyrd trafik ska fortlöpa.
2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att bereda ärendet
och redovisa svar till kommunfullmäktige senast 2013-12-01.
___
Beslutsexpediering
Miljöplanerare
Administrativ chef, sektor samhällsbyggnad

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

24(53)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-04-29

KS0137/11
KF § 85

Brukarrådens framtida funktion och uppgift
Pensionärsrådet beslutade 2011-05-03 om att överlämna en begäran till kommunstyrelsen om
en översyn av brukarrådens framtid och funktion. Ärendet överlämnades till omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden för yttrande i ärendet.
Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden redovisar i sitt remissvar förslag på brukarrådens
framtida funktion och uppgift.
Sektor kommunstyrelsen gör ingen annan bedömning än den som redovisats från omsorgoch arbetsmarknadsnämnden, men att finansieringen för 2013 får ske inom ramen för
nämndens verksamhetsbudget och för 2014 får frågan hanteras i budgetprocessen.
Beslutsunderlag






Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-02 § 35.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-03-01.
Omsorg- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2012-11-08, § 157.
Tjänsteutlåtande från sektor arbete, trygghet och omsorg, 2012-10-16.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.
2.

Kommunstyrelsen uppdrar till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att fatta beslut i
förslag om brukarrådens funktion och uppgift.
Kommunstyrelsen uppdrar till omsorg- och arbetsmarknadsnämnden att genomföra
förändringen av brukarrådens framtida funktion och uppgift inom ramen för
verksamhetsplanen.

Yrkande

Under kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mikael Berglund (M) om ändring i
arbetsutskottets förslag som innebär att kommunfullmäktige istället för kommunstyrelsen ska
fatta beslut i ärendet.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och sitt eget yrkande. Ordförande
finner kommunstyrelsen besluta i enlighet med eget förslag.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige uppdrar till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att fatta beslut
i förslag om brukarrådens funktion och uppgift.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

25(53)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-04-29

2.

Kommunfullmäktige uppdrar till omsorg- och arbetsmarknadsnämnden att genomföra
förändringen av brukarrådens framtida funktion och uppgift inom ramen för
verksamhetsplanen.

Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige uppdrar till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att fatta
beslut i förslag om brukarrådens funktion och uppgift.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till omsorg- och arbetsmarknadsnämnden att genomföra
förändringen av brukarrådens framtida funktion och uppgift inom ramen för
verksamhetsplanen.
___
Beslutsexpediering
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Kommunala pensionärsrådet

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

26(53)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-04-29

KS0086/13
KF § 86

Handlingsplan för klimat- och energiarbetet 2013
Ärendet utgår från dagordningen då ärendet stannade i kommunstyrelsen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

27(53)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-04-29

KS0214/12
KF § 87

Policy och riktlinjer om förtroendeskapande
verksamhet - etiskt regelverk gällande mutor, jäv
och representation
Den offentliga förvaltningen arbetar på medlemmarnas uppdrag och ska iaktta saklighet och
opartiskhet i enlighet med de krav som är uppställda i regeringsformen. En anställd eller
förtroendevald inom det offentliga får aldrig missbruka sin ställning. Det innebär att anställda
och förtroendevalda ska handla på ett sådant sätt att de inte kan misstänkas för att påverkas av
ovidkommande önskemål, hänsyn eller intressen i sitt arbete.
Det ingår i kommunens ansvar för sin verksamhet att informera sina anställda och
förtroendevalda om de lagar som gäller och hur de ska tillämpas inom den egna kommunen.
Sveriges kommuner och landsting uppmanar att komplettera lagstiftningen med särskild policy
och riktlinje för den egna verksamheten. Då policy och riktlinje saknats i ärendet har sektor
kommunstyrelsen sett det som prioriterat att ta fram ett förslag i enlighet med den
reformerade mutbrottslagstiftningen som trädde i kraft 1 juli 2012. Behöver förhållningsätt
förtydligas och konkretiseras ytterligare bör sektor kommunstyrelsen få i uppdrag att
komplettera riktlinjen med tillämpningsanvisningar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-12-11 (KSau § 180/12) att
återremitteraärendet till sektor kommunstyrelsen med uppdrag att göra förtydliganden med
fler exempelfall.
Beslutsunderlag







Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-02 § 36.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-04-02.
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-11 § 180.
Policy om förtroendeskapande verksamhet - etiskt regelverk gällande mutor, jäv och
representation, 2013-04-02.
Riktlinje om förtroendeskapande verksamhet - etiskt regelverk gällande mutor, jäv och
representation, 2013-04-02.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-04-02 (KSau § 36/13) att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen utan beslutsförslag.
Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar att kommunfullmäktige godkänner förslag till ”Policy och riktlinje
om förtroendeskapande verksamhet, etiskt regelverk gällande mutor, jäv och representation”
enligt bilaga.
Beslutsgång

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

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

28(53)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-04-29

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige godkänner förslag till ”Policy och riktlinje om förtroendeskapande
verksamhet, etiskt regelverk gällande mutor, jäv och representation” enligt bilaga.

Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till ”Policy och riktlinje om
förtroendeskapande verksamhet, etiskt regelverk gällande mutor, jäv och
representation” enligt bilaga.
___
Beslutsexpediering
Kommunchef
Ekonomichef
HR-chef
Administrativ chef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

29(53)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-04-29

KS0077/13
KF § 88

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




Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-04.
Bilaga över motioner som ej beretts färdigt

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på sektor kommunstyrelsens beslutsförslag och finner
kommunstyrelsen bifaller det samma.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
3.

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande möte med
anledning av att alla handlingar i ärendet ej har distribuerats ut.
___
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

30(53)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-04-29

KS0208/12
KF § 89

Svar på motion från Bohusskolan om
synliggörande av ungdomsmottagningen
I sin motion till ungdomsfullmäktige föreslår Bohusskolan att ungdomsmottagningen
synliggörs genom besök i skolan och på längre sikt, genom att mottagningen flyttar till nya,
mer lättillgängliga lokaler.
Grunden till motionen är:



Ungdomsfullmäktiges representanter från Bohusskolan beskriver i sin motion att det
idag inte är så många ungdomar som känner till ungdomsmottagningen.
Författarna till motionen anser att det är viktig med information angående sex och
samlevnad.

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden behandlade ärendet 2013-02-28 . Av beslutet framgår
att nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås med hänvisning till att
motionens förslag ligger utanför sektor arbete, trygghet och omsorgs verksamhetsområde och
befogenhet.
Beslutsunderlag








Protokollsutdrag från ungdomsfullmäktige 2013-03-18 § 5
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-03-03
Protokollsutdrag från omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2013-02-28
Tjänsteutlåtande från sektor arbete, trygghet och omsorg 2013-01-28
Protokollsutdrag från ungdomsfullmäktige 2012-10-22
Motion från Bohusskolan 2012-10-23

Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar på att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad.

Under kommunfullmäktiges sammanträde framförs även ungdomsfullmäktiges beslutsförslag
som var att motionen skulle bifallas.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

31(53)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-04-29

Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
___
Beslutsexpediering
Ungdomsfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

32(53)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-04-29

KS0203/11
KF § 90

Svar på motion från Himlaskolan om ändrad
giltighetstid för fritidskort
I en motion till ungdomsfullmäktige från Himlaskolan föreslås att fritidskorten skall gälla kl.
15:00 till kl. 23:00.
Grunden till motionen är:
•

Ungdomsfullmäktiges representanter från Himlaskolan beskriver i sin motion att många
fritidsaktiviteter börjar efter kl. 15:00 vilket medför att många ungdomar ej kan utnyttja
sina fritidskort fullt ut.

•

Författarna till motionen förespråkar att ungdomar får möjlighet att utnyttja sina
fritidskort mer.

Yttrande har inhämtat från miljöplanerare Annika Friberg 2012-03-14. I yttrandet redogör
Friberg för att det är Västtrafik som på uppdrag av kommunen tagit fram Ale Fritidskort och
som sköter hanteringen av dem. Kommunen har vid ett par tillfällen frågat Västtrafik om
möjligheten att utöka kortens giltighetstid men inte fått svar. Kommunledningen träffade
Västtrafik i föregående vecka och tog igen upp frågan om att kommunen vill ha en diskussion
om fritidskorten. Västtrafik har lovat återkomma med besked om kommunen kan utöka
korten och vad det i så fall kostar.
Beslutsunderlag









Beslut från ungdomsfullmäktige 2013-03-18 § 3
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen, 2012-02-21.
Skrivelse om GR och fritidskort.
Yttrande Ungdomsrådet 2012-11-15.
Brev till Västtrafik.
Yttrande Sektor KS 2012-03-14.
Motion.

Kommunstyrelsen beslutade 2012-04-10 § 72 att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att
anse att motionen är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-23 § 63 att återremittera motionen med motiveringen
att ungdomsrådet bör yttra sig över motionen.
Ungdomsrådet beslutade 2013-01-16 § 5 att ställa sig bakom motionen från
ungdomsfullmäktige som innebär att bifalla motionen.
Sektor kommunstyrelsen står fast vid sitt tidigare beslutsförslag från 2012-02-21 att föreslå att
kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

33(53)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-04-29

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige beslutar att anse att motionen är besvarad.

Under kommunfullmäktiges sammanträde framförs även ungdomsfullmäktiges beslutsförslag
som var att motionen skulle bifallas.
Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anse att motionen är besvarad.
___
Beslutsexpediering
Ungdomsfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

34(53)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-04-29

KS0205/11
KF § 91

Svar på motion från Ahlafors fria skola om ökad
möjlighet att få användning för fritidskorten
I en motion till ungdomsfullmäktige från Ahlafors fria skola föreslås att fritidskorten skall gälla
från kl. 15:00 till kl. 22:00.
Grunden till motionen är:
Ungdomsfullmäktiges representanter från Ahlafors fria skola beskriver i sin motion att det
uppstår problem för ungdomar att ta sig till fritidsaktiviteter som börjar innan kl. 16:00 då
fritidskorten börjar gälla från just kl. 16:00.
Författarna till motionen beskriver att nästan alla föräldrar till de berörda ungdomarna jobbar
mellan kl. 15:00-16:000 vilket medför att de ej har möjlighet att skjutsa sina barn.
Yttrande har inhämtats från miljöplanerare Annika Friberg 2012-03-14. I yttrandet redogör
Friberg för att det är Västtrafik som på uppdrag av kommunen tagit fram Ale Fritidskort och
som sköter hanteringen av dem. Kommunen har vid ett par tillfällen frågat Västtrafik om
möjligheten att utöka kortens giltighetstid men inte fått svar. Kommunledningen träffade
Västtrafik i föregående vecka och tog igen upp frågan om att kommunen vill ha en diskussion
om fritidskorten. Västtrafik har lovat återkomma med besked om kommunen kan utöka
korten och vad det i så fall kostar.
Beslutsunderlag









Beslut från ungdomsfullmäktige 2013-03-18 § 4
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen, 2012-02-21.
Skrivelse om GR och fritidskort.
Yttrande Ungdomsrådet 2012-11-15.
Yttrande Sektor KS 2012-03-14.
Brev till Västtrafik.
Motion.

Kommunstyrelsen beslutade 2012-04-10 § 71 att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att
anse att motionen är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-23 § 62 att återremittera motionen med motiveringen
att ungdomsrådet bör yttra sig över motionen.
Ungdomsrådet beslutade 2013-01-16 § 6 att ställa sig bakom motionen från
ungdomsfullmäktige som innebär att bifalla motionen.
Sektor kommunstyrelsen står fast vid sitt tidigare beslutsförslag från 2012-02-21 att föreslå att
kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

35(53)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-04-29

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige beslutar att anse att motionen är besvarad.

Under kommunfullmäktiges sammanträde framförs även ungdomsfullmäktiges beslutsförslag
som var att motionen skulle bifallas.
Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anse att motionen är besvarad.
___
Beslutsexpediering
Ungdomsfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

36(53)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-04-29

KS0211/12
KF § 92

Svar på motion från Ahlafors fria skola om sms biljett inom Ale
I en motion till ungdomsfullmäktige från Ahlafors fria skola föreslås att fritidskorten skall gälla
från kl. 15:00 till kl. 22:00.
Grunden till motionen är:
Ungdomsfullmäktiges representanter från Ahlafors fria skola beskriver i sin motion att det
uppstår problem för ungdomar att ta sig till fritidsaktiviteter som börjar innan kl. 16:00 då
fritidskorten börjar gälla från just kl. 16:00.
Författarna till motionen beskriver att nästan alla föräldrar till de berörda ungdomarna jobbar
mellan kl. 15:00-16:000 vilket medför att de ej har möjlighet att skjutsa sina barn.
Yttrande har inhämtats från miljöplanerare Annika Friberg 2012-03-14. I yttrandet redogör
Friberg för att det är Västtrafik som på uppdrag av kommunen tagit fram Ale Fritidskort och
som sköter hanteringen av dem. Kommunen har vid ett par tillfällen frågat Västtrafik om
möjligheten att utöka kortens giltighetstid men inte fått svar. Kommunledningen träffade
Västtrafik i föregående vecka och tog igen upp frågan om att kommunen vill ha en diskussion
om fritidskorten. Västtrafik har lovat återkomma med besked om kommunen kan utöka
korten och vad det i så fall kostar.
Beslutsunderlag









Ungdomsfullmäktiges beslut 2013-03-18 § 7
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen, 2012-02-21.
Skrivelse om GR och fritidskort.
Yttrande Ungdomsrådet 2012-11-15.
Yttrande Sektor KS 2012-03-14.
Brev till Västtrafik.
Motion.

Kommunstyrelsen beslutade 2012-04-10 § 71 att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att
anse att motionen är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-23 § 62 att återremittera motionen med motiveringen
att ungdomsrådet bör yttra sig över motionen.
Ungdomsrådet beslutade 2013-01-16 § 6 att ställa sig bakom motionen från
ungdomsfullmäktige som innebär att bifalla motionen.
Sektor kommunstyrelsen står fast vid sitt tidigare beslutsförslag från 2012-02-21 att föreslå att
kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

37(53)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-04-29

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att anse att motionen är besvarad.

Under kommunfullmäktiges sammanträde framförs även ungdomsfullmäktiges beslutsförslag
som var att motionen skulle bifallas.
Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anse att motionen är besvarad.
Protokollsanteckning

Peter Rosengren (MP) lämnar med stöd från Minna Jernström (MP), Jarl Karlsson (S), Eva
Eriksson (S), Rolf Gustavsson (S), Paula Örn (S), Jean Altun (S), Klas Karlsson (S), Dennis
Ljunggren (S), Inga-Lill Andersson (S), Willy Kölborg (S), Tyrone Hansson (S), Rikard Paulin
(S), Natalya Raad (S), Toni Andersson (S), Elaine Björkman (S), Mohammed Bitar (S),
Elisabeth Bredesen (S), Dennis Thomsen (S), Rose-Marie Fihn (FP), Joanna Wolodarska Nord
(FP) och Klas Nordh (FP) följande protokollsanteckning:
Miljöpartiet stödjer motionen men det är Västtrafik som bestämmer sådana här saker. Ale
kommun har framfört önskemålet till Västtrafik som svarat nej.
___
Beslutsexpediering
Ungdomsfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

38(53)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-04-29

KS0210/12
KF § 93

Svar på motion från Ahlafors fria skola om
näridrottsplats för inomhusidrott
I en motion till ungdomsfullmäktige från Ahlafors fria skola föreslås att orten får en
inomhushall som är tillgänglig för allmänheten.
Grunden till motionen är:


Ungdomsfullmäktiges representanter från Ahlafors fria skola beskriver i sin motion att
Alafors saknar en naturlig mötesplats. Idrottshallen i Himlaskolan är inte tillgänglig för
allmänheten och är dessutom för liten.

Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet 2013-02-20 § 9. Nämnden föreslår i sitt
yttrande att kommunfullmäktige avslår motionen.
Beslutsunderlag








Ungdomsfullmäktiges beslut 2013-03-18 § 11
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-03-03
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2012-02-20 § 9
Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2013-01-28
Protokollsutdrag från ungdomsfullmäktige 2012-10-22 § 21
Motion från Ahlafors fria skola 2012-10-23

Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar på att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Under kommunfullmäktiges sammanträde framförs även ungdomsfullmäktiges beslutsförslag
som var att motionen skulle bifallas.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

39(53)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-04-29

Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
___
Beslutsexpediering
Ungdomsfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

40(53)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-04-29

KS0184/12
KF § 94

Svar på motion från Aroseniusskolan om
fritidsgårdens öppettider
I en motion till ungdomsfullmäktige från Aroseniusskolan föreslås att fritidsgården istället för
att ha öppet två vardagar och var tredje fredag, istället har öppet varje fredag och lördag.
Grunden till motionen är:


Ungdomsfullmäktiges representanter från Aroseniusskolan beskriver i sin motion att
de tror att ändrade öppettider på fritidsgården skulle bidra till minskad skadegörelse
samt att ungdomar inte skulle dricka på helgerna.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår i sitt yttrande 2013-02-20 § 8 att kommunfullmäktige
avslår motionen.
Beslutsunderlag








Ungdomsfullmäktiges beslut 2013-03-18 § 10
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-03-04.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2013-02-20 § 8.
Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2013-01-28.
Ungdomsfullmäktiges beslut 2012-10-22 § 19.
Motion från Aroseniusskolan 2012-09-25

Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar på att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Under kommunfullmäktiges sammanträde framförs även ungdomsfullmäktiges beslutsförslag
som var att motionen skulle bifallas.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

41(53)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-04-29

Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
___
Beslutsexpediering
Ungdomsfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

42(53)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-04-29

KS0207/12
KF § 95

Svar på motion om utbyggnad av
handelsmöjligheter
I en motion till ungdomsfullmäktige föreslår Bohusskolan att kommunfullmäktige snarast
lägger upp en plan för hur affärslivet i kommunen kan förbättras. I planen ska det bland annat
framgå att Ale kommun ska starta upp ett köpcenter.
Grunden till motionen är:


Ungdomsfullmäktiges representanter från Bohusskolan redogör för att kommunen
kommer att få en förbättrad kollektivtrafik framöver men undrar samtidigt vad som
kommer att locka människor att besöka kommunen.



Författarna till motionen gör bedömningen att ett köpcenter med klädaffärer, kaféer,
matställen och kanske en biograf, skulle bidra till att locka människor att besöka
kommunen.

I Verksamhetsplan 2013-2015, antagen i KF2012-06-18 § 99, framgår att Ale kommun avser
göra extra satsningar inom området Centrumutveckling. Det är ett långsiktigt arbete som dels
syftar till att skapa en större variation av olika boendeformer, men också till mer kompletta
centrum, med rikare utbud av handel, service samt kultur- och fritidsaktiviteter. De extra
insatserna skall stärka visionen om ett attraktivt Ale där det är enkelt och tilltalande att bo och
verka.
Beslutsunderlag





Ungdomsfullmäktiges beslut 2013-03-18 § 9
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-03-04.
Motion från Bohusskolan 2012-10-23.

Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar på att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

43(53)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-04-29

Under kommunfullmäktiges sammanträde framförs även ungdomsfullmäktiges beslutsförslag
som var att motionen skulle bifallas.
Beslutsgång

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

Beslut
2. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
___
Beslutsexpediering
Ungdomsfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

44(53)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-04-29

KS0226/12
KF § 96

Svar på motion från Himlaskolan om brist på
läxhjälp
Himlaskolan har inkommit med en motion om ökad möjlighet till läxhjälp under skoldagarna,
särskilt för högstadiet.
Bakgrunden till motionen:



Det är brist på läxhjälp, särskilt i årskurs nio.
För niondeklassare är betygen väldigt viktiga.

Utbildningsnämnden föreslår 2013-01-30 § 9 att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Beslutsunderlag







Ungdomsfullmäktiges beslut 2013-03-18 § 8
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-03-04.
Utbildningsnämndens beslut 2013-01-30 § 9
Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2013-01-04.
Motion från Himlaskolan 2012-11-21.

Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar på att kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.
Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Under kommunfullmäktiges sammanträde framförs även ungdomsfullmäktiges beslutsförslag
som också var att motionen skulle bifallas.
Beslutsgång

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

45(53)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-04-29

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

___
Beslutsexpediering
Ungdomsfullmäktige
Utbildningsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

46(53)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-04-29

KS0225/12
KF § 97

Svar på moton från Himlaskolan om kostnader för
åkning i Alebacken
I en motion från Himlaskolan föreslås att skolor i kommunen ska erhålla ekonomiska
lättnader för att
Bakgrunden till motionen är:


På grund av kostnaden är det svårt för skolorna att använda Alebacken på
friluftsdagar.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår 2013-02-20 § 10 att kommunfullmäktige avslår motionen.
Beslutsunderlag







Ungdomsfullmäktiges beslut 2013-03-18 § 12
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-03-04.
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2013 -02-20 § 10.
Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2013-01-28
Motion från Himlaskolan 2012-11-21.

Yrkande

Paula Örn (S) yrkar på att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Paula Örns yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller
detsamma.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
Under kommunfullmäktiges sammanträde framförs även ungdomsfullmäktiges beslutsförslag
som var att motionen skulle bifallas.
Beslutsgång

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

47(53)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-04-29

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad.
___
Beslutsexpediering
Ungdomsfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

48(53)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-04-29

KS0209/12
KF § 98

Svar på motion från Kyrkbyskolan om datorer till
elever i Ale
I en motion till ungdomsfullmäktige från Kyrkbyskolan föreslås att alla högstadieelever i Ale
får egna datorer.
Grunden till motionen är:



Ungdomsfullmäktiges representanter från Kyrkbyskolan beskriver i sin motion att de
blivit lovade datorer samt att kvaliteten på de datorer som idag finns på skolan är dålig.
Författarna till motionen beskriver att det finns ett stort behov bland
högstadieeleverna av at få egna datorer då de har många arbeten att lämna in.

Utbildningsnämnden behandlade motionen 2013-01-30 § 10. Av beslutet framgår att nämnden
föreslår att motionen bör anses besvarad då samtliga högstadieelever i Ale kommun har egen
dator.
Beslutsunderlag








Ungdomsfullmäktiges beslut 2013-03-18 § 6
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-03-03
Yttrande från utbildningsnämnden 2012-01-30 § 10
Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2013-01-04
Protokollsutdrag från ungdomsfullmäktige 2012-10-22 § 20
Motion från Kyrkbyskolan 2012-10-23

Yrkande

Paula Örn (S) yrkar på att kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Paula Örns yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller
detsamma.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

I samband med kommunfullmäktiges behandling av ärendet anmäler Dennis Ljunggren (S) jäv
i ärendet. Till följd av detta träder Kerstin Grund (S) in som tjänstgörande ersättare.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

49(53)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-04-29

Under kommunfullmäktiges sammanträde framförs även ungdomsfullmäktiges beslutsförslag
som också var att motionen skulle bifallas.

Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
___
Beslutsexpediering
Ungdomsfullmäktige
Utbildningsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

50(53)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-04-29

KS0056/13
KF § 99

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1
§ SoL 2013
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden redovisar i sitt beslut 2013-02-18 § 23, beslut som ej
är verkställda vid enligt rutinen för ”inrapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 4
Kap. 1 § Socialtjänstlagen, SoL”.
Beslutsunderlag






Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2013-02-28 § 23
Statistikrapport från sektor arbete, trygghet och omsorg 2013-02-01
Tjänsteutlåtande från sektor arbete, trygghet och omsorg 2013-02-01
Kommunfullmäktiges beslut 2013-02-25 § 35

Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

51(53)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-04-29

KS0057/13
KF § 100

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 28 f-g
LSS 2013
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden redovisar i beslut 2013-02-28 § 22 en rapport över ej
verkställda beslut enlig 28 f-g LSS.
Beslutsunderlag






Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2013-02-28 § 22
Statistikrapport från sektor arbete, trygghet och omsorg 2013-02-01
Tjänsteutlåtande från sektor arbete, trygghet och omsorg 2013-02-01
Kommunfullmäktiges beslut 2013-02-25 § 36

Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

52(53)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-04-29

KF § 101

Fråga om ändring av datum för
kommunfullmäktiges möte i maj 2013
Med anledning av att kommunfullmäktiges inplanerade sammanträde den 27 maj 2013 krockar
med en utbildning som fullmäktiges presidie deltar i så önskar presidiet lyfta frågan om
kommunfullmäktige kan flytta sitt möte till tisdagen den 28 maj 2013 istället.
Beslutsunderlag



Skrivelse från kommunfullmäktiges presidie 2013-04-18.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att notera information samt att kommunfullmäktiges
möte i maj ska äga rum 2013-05-27.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

53(53)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2013-04-29

KS0107/13
KF § 102

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande
angående klimatanpassningsinsatser som kan
minska skredriskerna i Göta-älvdalen
Peter Rosengren (MP) och Minna Jernström (MP) har inkommit med en interpellation till
kommunstyrelsens ordförande angående kommunens arbete med att minska skredriskerna i
Göta-älvdalen.
Beslutsunderlag



Interpellation 2013-04-29

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på om interpellationen ska godkännas och kommunfullmäktige
beslutar det samma.

Beslut
1.

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen ska godkännas.

___
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

