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Sammanträdesdatum: 2010-11-29
Plats och tid:

A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 17:00 – 21:30

Närvarande ledamöter:

Klas Nordh (FP), ordförande
Mikael Berglund (M)
Elisabeth Mörner (M)
Jan Skog (M)
Fredrik Johansson (M)
Åke Johansson (M)
Anitha Kristiansson (C)
Sune Rydén (KD), § 155-166
Jarl Karlsson (S)
Rolf Gustavsson (S)
Jean Altun (S)
Inga-Lill Andersson (S)
Tony Norrman (S), § 155-166
Toni Andersson (S)
Peter Ohlsson (S)
Johnny Sundling (V)
Peter Rosengren (MP)
Jan A. Pressfeldt (AD)
Ulf-Göran Solving (AD)
Lars-Eric Calås (AD)
Johan Fjellheim (SD)

Peter Kornesjö (M)
Isabell Korn (M)
Kajsa Nilsson (M)
Ewa Johansson (M)
Dan Björk (M)
Boel Holgersson (C)
Lars-Erik Carlbom (FP)
Chatarina Engström (KD)
Eva Eriksson (S)
Paula Örn (S)
Dennis Ljunggren (S)
Monica Samuelsson (S)
Natalya Raad (S)
Elaine Björkman (S)
Göran Karlsson (V)
Ingmarie Torstensson (V)
Minna Ljungberg (MP)
Ingela Nordhall (AD)
Heléne Ahlberg (AD)
Rune Karlsson (SD)

Tjänstgörande ersättare:

Daniel Madsen (M)
Jonatan Sundeen (KD), § 154
Kerstin Ståhl (S)
Stina-Kajsa Melin (S)
Sven Rydén (AD)

Joanna Wolodarska Nord (FP)
Hasse Andersson (S)
Klas Karlsson (S), § 154
Tyrone Hansson (S)
Robert Jansson (SD)

Ersättare och övriga deltagare: Inge Nilsson (M)
Åke Niklasson (C), § 155-166
Birgit Hansson (KD)
Rikard Paulin (S)
Mohammed Bitar (S)
Marcus Larsson (MP), § 155-166
Leif Gustafsson (AD)
Stig Fredriksson, kommundirektör

Lennarth Nilsson (M)
Sten-Åke Oveborn (C)
Mahlin Pettersson (S)
Viveca Arvidsson (S)
Tommy Gustafsson (V), § 155-166
Börje Ohlsson (AD)

Stefan Lydén, sekreterare

Utses att justera:

Jarl Karlsson och Mikael Berglund

Justeringens plats och tid:

Kommunledningens lokaler, Ale torg 7, 2010-12-07, klockan 10:30

Paragrafer:

154-166

Underskrifter:
………………………………………
Stefan Lydén, Sekreterare
………………………………………
Klas Nordh, Ordförande
……………………………………… ………………………………………
Jarl Karlsson, Justerare
Mikael Berglund, Justerare
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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Kommunfullmäktige
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2010-11-29
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Förvaringsplats för protokollet:

Kommunledningens lokaler, Ale torg 7

Underskrift:

Stefan Lydén
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Sammanträdesdatum: 2010-11-29
KF § 154
Allmänhetens frågestund
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.
Inga frågor ställdes under kommunfullmäktiges sammanträde.
___
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KF § 155

KS0001/10

Verksamhetsplan för Ale kommun
Föreligger förslag till Verksamhetsplan 2011 för Ale kommun från Moderata Samlingspartiet,
Aledemokraterna, Folkpartiet liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.
Föreligger förslag till Strategisk plan 2011-2012 från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Miljöpartiet.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar Moderata samlingspartiets, Aledemokraternas, Folkpartiet
liberalernas, Centerpartiets och Kristdemokraternas verksamhetsplan med budget, fastställer
kommunens utdebitering för år 2011 till 22,30 kronor per skattekrona, antar förslag till
resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget och investeringsbudget får år 2011,
uppdrar åt respektive nämnd att i enlighet med fullmäktiges beslut om verksamhetsplan och
kommunbidrag samt i enlighet med anvisningar som fastställts av kommunstyrelsen besluta
om nämndplan för 2011 senast 2011-01-28, uppdrar till nämnderna att redovisa respektive
nämndplan och detaljbudget för år 2011 vid kommunfullmäktiges sammanträde i januari
2011, ger nämnderna möjlighet att göra mindre omdisponeringar inom sin totala
investeringsbudget 2011 efter godkännande av kommunstyrelsen samt uppdrar åt
kommunstyrelsen att göra nödvändiga kommunbidragsförändringar respektive år när
löneavtalen har färdigförhandlats.
Inlägg
Mikael Berglund (M), Jan A Pressfeldt (AD), Lars-Eric Carlbom, (FP), Boel Holgersson (C),
Jonatan Sundeen (KD), Paula Örn (S), Göran Karlsson (V), Peter Rosengren (MP), Rune
Karlsson (SD), Jan Skog (M), Jarl Karlsson (S), Hasse Andersson (S), Rolf Gustavsson (S),
Ingmarie Torstensson (V), Fredrik Johansson (M), Peter Kornesjö (M), Ingela Nordhall (AD)
och Sune Rydén (KD).
Ajourneringar
Kommunfullmäktige ajournerar sammanträdet mellan 19:00-13:30, 20:10-20:15 och 20:2520:35.
Kommunfullmäktige återupptar sammanträdet efter varje ajournering.
Yrkanden
Mikael Berglund (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens beslutsförslag samt lämnar följande
tilläggsyrkanden:
• Punkterna 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i paragraf 99 från Kommunfullmäktiges augustimöte
upphävs.
• Kommunfullmäktige fastställer att kommunens låneskuld vid årsskiftet 2012-1213 får
uppgå till högst 300 mnkr.
• Gällande ägardirektiv för AB Alebyggen ska vara kvar.
Jan A Pressfeldt (AD), Lars-Eric Carlbom (FP), Boel Holgersson (C), Jonatan Sundeen (KD),
Rune Karlsson (SD) och Jan Skog (M) tillstyrker Mikael Berglunds (M) yrkanden.
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KF § 155 (forts.)

KS0001/10

Jarl Karlsson (S) lämnar följande ändringsyrkanden:
• Att i Omsorgs- och arbetsmarknadsbudet finns avsatt 6.0 mnkr till sommarjobb för
alla 16-18 åringar.
• Att i Utbildningsnämndens budget finns avsatt 18,7 mnkr för minst 35 lärartjänster,
vilket innebär stora steg på vägen mot 9 lärare per 100 elever.
• Att i Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens budget finns avsatt extra insatser inom
funktionshindersverksamheten (tillägg till målgruppspengarna med 6,8 mnkr).
Jarl Karlsson (S) lämnar följande tilläggsyrkande:
• Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att senast 2011-08-30 redovisa ett
förslag till varumärke för kommunen och att detta arbete sker i en särskild arbetsgrupp
med 7 ledamöter som utses på vedertaget sätt.
Paula Örn (S) lämnar följande yrkande:
• Kommunfullmäktige antar strategisk plan med budget enligt förslag fån
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet samt fastställer kommunens
utdebitering för år 2011 till 22:00 kronor per skattekrona, dvs., en sänkning med 30
öre, vilket minskar kommunens inkomster med 14,4 mnkr.
Ingmarie Torstensson (V) och Göran Karlsson (V) yrkar bifall till Jarl Karlssons (S) samtliga
yrkanden.
Ingmarie Torstensson (V) yrkar också bifall till Mikael Berglunds (M) tilläggsyrkande om att
gällande ägardirektiv för AB Alebyggen ska vara kvar.
Hasse Andersson (S) lämnar följande ändringsyrkande.
• I första hand ska Kommunfullmäktige besluta om en ny skattesats som en egen punkt.
I andra hand som ett ändringsyrkande.
Peter Rosengren (MP) tillstyrker Paula Örns (S) och Jarl Karlssons (S) yrkanden.
Propositionsordning 1 (fråga om skattesatsen)
Ordföranden konstaterar att överläggningen är avslutad och presenterar efter detta en
propositionsordning som Kommunfullmäktige godkänner.
Därefter ställer ordföranden proposition på Hasse Anderssons (S) yrkande om att
Kommunfullmäktige ska besluta att ta frågan om skattesatsen som en separat punkt, i andra
hand som ett ändringsyrkande och finner att Kommunfullmäktige beslutar att inte ta frågan
om skattesatsen som en egen punkt.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs.
Ordföranden redovisar en omröstningsordning som kommunfullmäktige godkänner.
Den som vill att skattesatsen inte ska tas upp som en egen punkt röstar ja och den som vill att
skattesatsen ska tas upp som en egen punkt röstar nej.
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Under omröstningen avges 27 ja-röster och 22 nej-röster. Ingen avstår från att rösta. Hur var
och en röstar framgår av omröstningsbilagan till detta protokoll.
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutat att inte ta upp frågan om skattesats
som en egen punkt.
Reservation
Reservation mot beslutet lämnas av samtliga ledamöter från Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
Propositionsordning 2 (verksamhetsplan ställs mot strategisk plan)
Ordföranden presenterar därefter propositionsordning 2 som Kommunfullmäktige
godkänner.
Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens beslutsförslag vad gäller
verksamhetsplan mot Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets beslutsförlag till
strategisk plan och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens
beslutsförslag.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs.
Ordföranden redovisar en omröstningsordning som Kommunfullmäktige godkänner.
Den som vill besluta i enlighet med Kommunstyrelsens beslutsförlag röstar ja och den som
vill besluta i enlighet med Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets
beslutsförslag röstar nej.
Under omröstningen avges 27 ja-röster och 22 nej-röster. Ingen avstår från att rösta. Hur var
och en röstar framgår av omröstningsbilagan till detta protokoll.
Ordföranden konstaterar att Kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens
beslutsförslag.
Reservation
Reservation mot beslutet lämnas av samtliga ledamöter från Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
Propositionsordning 3 (ändringsyrkande 1 från Jarl Karlsson (S))
Därefter ställer ordföranden proposition på det första av de ändringsyrkanden som Jarl
Karlsson (S) lämnat.
Ordföranden frågar Kommunfullmäktige om man ska besluta att det i Omsorgs- och
arbetsmarknadsbudget finns avsatt 6.0 mnkr till sommarjobb för alla 16-18 åringar och finner
att Kommunfullmäktige avslår detsamma.
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Reservation
Reservation mot beslutet lämnas av samtliga ledamöter från Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
Propositionsordning 4 (ändringsyrkande 2 från Jarl Karlsson (S))
Efter detta ställer ordföranden proposition på det andra av de ändringsyrkanden som Jarl
Karlsson (S) lämnat.
Ordföranden frågar Kommunfullmäktige om man ska besluta att i Utbildningsnämndens
budget finns avsatt 18,7 mnkr för minst 35 lärartjänster, vilket innebär stora steg på vägen mot
9 lärare per 100 elever. Ordföranden finner att Kommunfullmäktige avslår detsamma.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs.
Ordföranden redovisar en omröstningsordning som kommunfullmäktige godkänner.
Den som vill avslå Jarl Karlssons (S) ändringsyrkande röstar ja och den som vill besluta i
enlighet med detsamma röstar nej.
Under omröstningen avges 27 ja-röster och 22 nej-röster. Ingen avstod från att rösta. Hur var
och en röstar framgår av omröstningsbilagan till detta protokoll.
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att avslå Jarl Karlssons (S)
ändringsyrkande.
Reservation
Reservation mot beslutet lämnas av samtliga ledamöter från Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
Propositionsordning 5 (ändringsyrkande 3 från Jarl Karlsson (S))
Efter detta ställer ordföranden proposition på det sista av de ändringsyrkanden som Jarl
Karlsson (S) lämnat.
Ordföranden frågar Kommunfullmäktige om man ska besluta att i Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens budget finns avsatt extra insatser inom
funktionshindersverksamheten (tillägg till målgruppspengarna med 6,8 mnkr). Ordföranden
finner att Kommunfullmäktige beslutar att avslå detsamma.
Reservation
Reservation mot beslutet lämnas av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
Propositionsordning 6 (tilläggsyrkande från Jarl Karlsson (S))
Efter det att ändringsyrkandena från Jarl Karlsson (S) ställts under proposition ställer
ordföranden tilläggsyrkandet om att ta fram ett förslag till varumärke från Jarl Karlsson (S)
under proposition och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.
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Omröstning
Omröstning begärs och verkställs.
Ordföranden redovisar en omröstningsordning som kommunfullmäktige godkänner.
Den som vill avslå Jarl Karlssons (S) tilläggsyrkande röstar ja och den som vill besluta i
enlighet med detsamma röstar nej.
Under omröstningen avges 27 ja-röster och 22 nej-röster. Ingen avstod från att rösta. Hur var
och en röstar framgår av omröstningsbilagan till detta protokoll.
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att avslå Jarl Karlssons (S)
tilläggsyrkande.
Reservation
Reservation mot beslutet lämnas av samtliga ledamöter från Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
Propositionsordning 7 (tilläggsyrkande från Mikael Berglund (M))
Efter detta ställer ordföranden proposition på Mikael Berglunds (M) yrkande om att upphäva
punkterna 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i paragraf 99 från Kommunfullmäktiges augustimöte och finner att
kommunfullmäktige bifaller Mikael Berglunds (M) yrkande.
Därefter ställer ordföranden proposition på om Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
Mikael Berglunds (M) yrkande om att gällande ägardirektiv för Alebyggen ska vara kvar och
finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Till sist ställer ordföranden proposition på Mikael Berglunds (M) yrkande om att kommunens
låneskuld får uppgå till högst 300 mnkr. vid årsskiftet 2012-2013 och finner att
kommunfullmäktige också beslutar i enlighet med detsamma.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar Moderata samlingspartiets, Aledemokraternas, Folkpartiet
liberalernas, Centerpartiets och Kristdemokraternas verksamhetsplan med budget,
fastställer kommunens utdebitering för år 2011 till 22,30 kronor per skattekrona, antar
förslag till resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget och investeringsbudget får år
2011, uppdrar åt respektive nämnd att i enlighet med fullmäktiges beslut om
verksamhetsplan och kommunbidrag samt i enlighet med anvisningar som fastställts av
kommunstyrelsen besluta om nämndplan för 2011 senast 2011-01-28, uppdrar till
nämnderna att redovisa respektive nämndplan och detaljbudget för år 2011 vid
kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2011, ger nämnderna möjlighet att göra
mindre omdisponeringar inom sin totala investeringsbudget 2011 efter godkännande av
kommunstyrelsen samt uppdrar åt kommunstyrelsen att göra nödvändiga
kommunbidragsförändringar respektive år när löneavtalen har färdigförhandlats.
2. Kommunfullmäktige beslutar att punkterna 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i paragraf 99 från
Kommunfullmäktiges augustimöte upphävs.
3. Kommunfullmäktige fastställer att kommunens låneskuld vid årsskiftet 2012-1213 får
uppgå till högst 300 mnkr.
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4. Kommunfullmäktige beslutar att gällande ägardirektiv för AB Alebyggen ska vara kvar.
Protokollsanteckning
Kommunfullmäktige godkänner att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet
bifogar en protokollsanteckning till protokollet.
Reservation
Samtliga ledamöter från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig
mot beslutet till förmån för egna yrkanden.
___
Expedieras till:
Ekonomichefen
Samtliga nämnder
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OMRÖSTNINGSLISTA FÖR § 155 (propositionsordning 1)
Ja

Justerandes sign

Peter Kornesjö (M)
Mikael Berglund (M)
Isabell Korn (M)
Elisabeth Mörner (M)
Kajsa Nilsson (M)
Jan Skog (M)
Ewa Johansson (M)
Daniel Madsen (M)
Fredrik Johansson (M)
Dan Björk (M)
Åke Johansson (M)
Boel Holgersson (C)
Anitha Kristiansson (C)
Joanna Wolodarska Nord (FP)
Lars-Erik Carlbom (FP)
Sune Rydén (KD)
Chatarina Engström (KD)
Jarl Karlsson (S)
Eva Eriksson (S)
Rolf Gustavsson (S)
Paula Örn (S)
Jean Altun (S)
Hasse Andersson (S)
Dennis Ljunggren (S)
Inga-Lill Andersson (S)
Kerstin Ståhl (S)
Monica Samuelsson (S)
Tony Norrman (S)
Natalya Raad (S)
Toni Andersson (S)
Elaine Björkman (S)
Stina-Kajsa Melin (S)
Tyrone Hanssin (S)
Peter Ohlsson (S)
Göran Karlsson (V)
Johnny Sundling (V)
Ingmarie Torstensson (V)
Peter Rosengren (MP)
Minna Ljungberg (MP)
Jan A. Pressfeldt (AD)
Ingela Nordhall (AD)
Ulf-Göran Solving (AD)
Helene Ahlberg (AD)
Lars-Eric Calås (AD)
Sven Ryden (AD)
Rune Karlsson (SD)
Johan Fjellheim (SD)
Robert Jansson (SD)
Klas Nordh (FP)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Summa:

27

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Ja
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Peter Kornesjö (M)
Mikael Berglund (M)
Isabell Korn (M)
Elisabeth Mörner (M)
Kajsa Nilsson (M)
Jan Skog (M)
Ewa Johansson (M)
Daniel Madsen (M)
Fredrik Johansson (M)
Dan Björk (M)
Åke Johansson (M)
Boel Holgersson (C)
Anitha Kristiansson (C)
Joanna Wolodarska Nord (FP)
Lars-Erik Carlbom (FP)
Sune Rydén (KD)
Chatarina Engström (KD)
Jarl Karlsson (S)
Eva Eriksson (S)
Rolf Gustavsson (S)
Paula Örn (S)
Jean Altun (S)
Hasse Andersson (S)
Dennis Ljunggren (S)
Inga-Lill Andersson (S)
Kerstin Ståhl (S)
Monica Samuelsson (S)
Tony Norrman (S)
Natalya Raad (S)
Toni Andersson (S)
Elaine Björkman (S)
Stina-Kajsa Melin (S)
Tyrone Hanssin (S)
Peter Ohlsson (S)
Göran Karlsson (V)
Johnny Sundling (V)
Ingmarie Torstensson (V)
Peter Rosengren (MP)
Minna Ljungberg (MP)
Jan A. Pressfeldt (AD)
Ingela Nordhall (AD)
Ulf-Göran Solving (AD)
Helene Ahlberg (AD)
Lars-Eric Calås (AD)
Sven Ryden (AD)
Rune Karlsson (SD)
Johan Fjellheim (SD)
Robert Jansson (SD)
Klas Nordh (FP)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Summa:

27

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Ja
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Peter Kornesjö (M)
Mikael Berglund (M)
Isabell Korn (M)
Elisabeth Mörner (M)
Kajsa Nilsson (M)
Jan Skog (M)
Ewa Johansson (M)
Daniel Madsen (M)
Fredrik Johansson (M)
Dan Björk (M)
Åke Johansson (M)
Boel Holgersson (C)
Anitha Kristiansson (C)
Joanna Wolodarska Nord (FP)
Lars-Erik Carlbom (FP)
Sune Rydén (KD)
Chatarina Engström (KD)
Jarl Karlsson (S)
Eva Eriksson (S)
Rolf Gustavsson (S)
Paula Örn (S)
Jean Altun (S)
Hasse Andersson (S)
Dennis Ljunggren (S)
Inga-Lill Andersson (S)
Kerstin Ståhl (S)
Monica Samuelsson (S)
Tony Norrman (S)
Natalya Raad (S)
Toni Andersson (S)
Elaine Björkman (S)
Stina-Kajsa Melin (S)
Tyrone Hanssin (S)
Peter Ohlsson (S)
Göran Karlsson (V)
Johnny Sundling (V)
Ingmarie Torstensson (V)
Peter Rosengren (MP)
Minna Ljungberg (MP)
Jan A. Pressfeldt (AD)
Ingela Nordhall (AD)
Ulf-Göran Solving (AD)
Helene Ahlberg (AD)
Lars-Eric Calås (AD)
Sven Ryden (AD)
Rune Karlsson (SD)
Johan Fjellheim (SD)
Robert Jansson (SD)
Klas Nordh (FP)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Summa:

27

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Sammanträdesdatum: 2010-11-29
OMRÖSTNINGSLISTA FÖR § 155 (propositionsordning 6)
Ja

Justerandes sign

Peter Kornesjö (M)
Mikael Berglund (M)
Isabell Korn (M)
Elisabeth Mörner (M)
Kajsa Nilsson (M)
Jan Skog (M)
Ewa Johansson (M)
Daniel Madsen (M)
Fredrik Johansson (M)
Dan Björk (M)
Åke Johansson (M)
Boel Holgersson (C)
Anitha Kristiansson (C)
Joanna Wolodarska Nord (FP)
Lars-Erik Carlbom (FP)
Sune Rydén (KD)
Chatarina Engström (KD)
Jarl Karlsson (S)
Eva Eriksson (S)
Rolf Gustavsson (S)
Paula Örn (S)
Jean Altun (S)
Hasse Andersson (S)
Dennis Ljunggren (S)
Inga-Lill Andersson (S)
Kerstin Ståhl (S)
Monica Samuelsson (S)
Tony Norrman (S)
Natalya Raad (S)
Toni Andersson (S)
Elaine Björkman (S)
Stina-Kajsa Melin (S)
Tyrone Hanssin (S)
Peter Ohlsson (S)
Göran Karlsson (V)
Johnny Sundling (V)
Ingmarie Torstensson (V)
Peter Rosengren (MP)
Minna Ljungberg (MP)
Jan A. Pressfeldt (AD)
Ingela Nordhall (AD)
Ulf-Göran Solving (AD)
Helene Ahlberg (AD)
Lars-Eric Calås (AD)
Sven Ryden (AD)
Rune Karlsson (SD)
Johan Fjellheim (SD)
Robert Jansson (SD)
Klas Nordh (FP)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Summa:

27

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Sammanträdesdatum: 2010-11-29

KF § 156

KS0257/10

Generell borgen för AB Alebyggen
Kommunfullmäktige beslöt 2009-11-30, § 187 att teckna kommunal borgen för AB Alebyggen
under en tid av högst 10 år och intill ett belopp av högst 700 000 000 kr avseende lån för
bostadsändamål och lokaler för allmänna ändamål. I av kommunfullmäktige antagen
finanspolicy, 2006-11-27 § 137, stadgas att borgensbeslut skall prövas årligen.
Kommunens borgensåtagande för AB Alebyggen uppgick vid årsskiftet 2009/2010 till 638
400 000 kr. Enligt ägardirektiv ska avskrivningar årligen uppgå till 2 % av de bokförda
fastighetstillgångarna och målsättningen är att amortering av krediterna skall ske med
motsvarande belopp.
AB Alebyggen har inkommit med en ansökan om en generell borgen på 696 000 000 kr år
2011. Bolagets ansökan omfattar viss volym för nyproduktion. Alebyggen har en pågående
produktion i Bohus om 12 småhus med lånebehov av 27 000 0000 kr
(32 000 000 kr *85 %). Lägenheterna planeras att hyras ut som kooperativ hyresrätt, där
hyresgästerna genom medlemskap i en ekonomisk förening själva finansierar en del av
produktionskostnaden med egna insatser. Alebyggen behöver dock finansiera hela
produktionen under byggtiden. Dessutom har nyproduktion i Nödinge om 20 lägenheter
startats under kvartal 4 2010 och där finns ett lånebehov på 27 000 000 kr
(32 000 000 kr*85 %). Dessa lägenheter kommer att hyras ut som hyresrätt inom Alebyggens
lägenhetsbestånd.
Skulle beslut fattas under 2011 om byggstart för ytterligare objekt kan Alebyggen behöva
återkomma med ansökan om ett utökat generellt borgensåtagande.
Bolaget önskar en likviditetsmarginal mellan borgensåtagande och aktuell upplåning som kan
komma att utnyttjas i samband med låneomläggningar mellan kreditinstitut.
Borgensbehovet för 2011 redovisas enligt följande:

Kr

AB Alebyggens beräknade upplåningsvolym 2010-12-31
Upplåningsbehov 2011
Nyproduktion Bohus
Nyproduktion i Nödinge
Erforderlig likviditetsmarginal
Borgensbehov 2011

622 000 000
27 000 000
27 000 000
20 000 000
696 000 000

Kommunen har ett stort borgensåtagande för bolaget. Om de planerade åtgärderna är
angelägna för kommunens utveckling bedömer kommunstyrelsens förvaltning att
borgensansökan kan bifallas. Från och med 2011 gäller en ny lag om kommunala
allmännyttiga bostadsföretag med regler om affärsmässiga principer, marknadsmässig
avkastning och borgensavgifter. På sikt kan det bli nödvändigt att förändra bolagets
finansieringsformer. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att en årlig borgensavgift
på 0,2% av nyttjad borgensram skall tas ut under 2011. Borgensavgiften skall erläggas per
tertial till kommunen.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2010-10-29
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2010-11-29

KF § 156 (forts.)

KS0257/10

Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunfullmäktige upphäver beslut 2009-11-30, § 187, och tecknar kommunal borgen
för AB Alebyggen under en tid om högst 10 år och intill ett belopp av högst 696 000 000
kr avseende lån för bostadsändamål och lokaler för allmänna ändamål.
2. Kommunfullmäktige beslutar att AB Alebyggen skall till kommunen erlägga en årlig
borgensavgift på 0,2% på nyttjad borgensram.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen, eller
deras ställföreträdare, att för kommunens räkning fortlöpande underteckna erforderliga
borgenshandlingar inom angiven ram.
Inlägg
Ingela Nordhall (AD) yrkar avslag på Kommunstyrelsens beslutsförslag.
Mikael Berglund (M) och Jarl Karlsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens beslutsförslag.
Yrkanden
Ingela Nordhall (AD), Mikael Berglund (M) och Jarl Karlsson (S).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens beslutsförslag mot Ingela Nordhalls
(AD) avslagsyrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens
beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige upphäver beslut 2009-11-30, § 187, och tecknar kommunal borgen
för AB Alebyggen under en tid om högst 10 år och intill ett belopp av högst 696 000 000
kr avseende lån för bostadsändamål och lokaler för allmänna ändamål.
2. Kommunfullmäktige beslutar att AB Alebyggen skall till kommunen erlägga en årlig
borgensavgift på 0,2% på nyttjad borgensram.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen, eller
deras ställföreträdare, att för kommunens räkning fortlöpande underteckna erforderliga
borgenshandlingar inom angiven ram.
___
Expedieras till:
AB Alebyggen
Ekonomichef
Redovisningschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2010-11-29

KF § 157

KS0234/10

VA-taxa 2011
I förslagen till ”Strategisk plan” pekar båda de politiska blocken på den handlingsplan och
framtidsbeskrivning som ”VA- plan 2050 ” ger om förnyelsetakten på VA-nätet.
Planen innebär en investeringsnivå på 6-7 miljoner per år för att öka utbytestakten av
ledningsnätet och för att möta framtida krav på miljöbelastning av utsläpp och
leveranssäkerhet av renvatten.
Av planen framgår att brukningstaxan ska vara anpassad till verksamhetens fördelning mellan
fasta och rörliga kostnader.
Förvaltningen har föreslagit en höjning av brukningsavgiften på den fasta delen med 125 kr/år
och rörliga delen med 0,96 kr/m3.
Tekniska nämnden beslutade inte enligt förvaltningens förslag. Det beslut som togs innebär
en höjning av den rörliga avgiften med 1.51 kr/m3 medan den fasta avgiften inte ändrades. På
årsbasis skiljer sig de två förslagen åt marginellt, 42 kr för en familj med 1-2 barn och en
förbrukning på 150 m3/år.
I enlighet med gällande ekonomistyrregler reserverade sig förvaltningschefen mot beslutet
med motiveringen att VA-enhetens ekonomi på sikt urholkas.
Beträffande anläggningstaxan följdes förvaltningens förslag, en höjning med 6 000 kr till 38
875 kr inklusive moms.
Taxor för olika verksamheter bör i möjligaste mån spegla de kostnader som en verksamhet
har. VA-verksamhetens kostnader utgörs till cirka 70 % av fasta kostnader och till 30 % av
rörliga kostnader. I den ovanstående taxekonstruktionen är förhållandet det motsatta, cirka 30
% fast avgift och 70 % rörlig. När intentionerna i VA-plan 2050 genomförs kommer de fasta
kostnaderna att öka och detta måste då kompenseras med ökade rörliga avgifter.
Konsekvensen blir att hyresgäster i flerfamiljshus kommer att subventionera de som bor i villa
eftersom varje villa har en fast avgift medan det finns en avgift för varje flerfamiljshus.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2010-10-18
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar ny VA-taxa innebärande en höjning av brukstaxan med 1.51
sek/m3 till 26.05 sek/m3.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kostnaden i anläggningstaxan avseende upprättande av
ny förbindelsepunkt § 5.1 höjs med 6 000 kr inkl moms,
3. Kommunfullmäktige beslutar att de nya taxorna ska gälla från och med 2011-01-01.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2010-11-29

KF § 157 (forts.)

KS0234/10

BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar ny VA-taxa innebärande en höjning av brukstaxan med 1.51
sek/m3 till 26.05 sek/m3.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kostnaden i anläggningstaxan avseende upprättande av
ny förbindelsepunkt § 5.1 höjs med 6 000 kr inkl moms,
3. Kommunfullmäktige beslutar att de nya taxorna ska gälla från och med 2011-01-01.
___
Expedieras till:
Förvaltningschef för tekniska förvaltningen
Gatuchef
VA-chef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2010-11-29

KF § 158

KS0235/10

Renhållningstaxa 2011
När renhållningstaxan för 2009 skulle antas, förutsatte renhållningen att intäkterna på
Sörmossen i stort sett skulle upphöra. Detta ledde till en kraftig taxehöjning 2009. BVIV
gjorde framstötar om att fortsatt få lämna lätt förorenade massor på Sörmossen vilket
godkändes av Länsstyrelsen. Detta ledde till ett överskott för 2009 och det förväntas även bli
ett mindre överskott för 2010. År 2011 förväntas inga ytterliggare massor lämnas på
Sörmossen vilket innebär att dessa intäkter upphör.
Förvaltningen föreslår att taxorna lämnas oförändrade för 2011 med undantag av
grundavgiften för storkärl som sänks från 2,25 kr/liter till 1,70 kr/liter. För att tillgodose
arbetsmiljöverkets krav på att storkärl inte bör vara större än 800 liter föreslås en taxehöjning
på 10 % för tusenliterskärl.
Tekniska nämnden beslutade inte enligt förvaltningens förslag utan beslöt att taxorna för 2011
lämnas oförändrade samt att sluta använda tusenliterskärl.
I fråga om övriga ändringarna i taxan var man enig med förvaltningen.
För 2011 beräknas resultatet för renhållningen bli – 805 tkr. Detta täcks av det ackumulerade
överskottet som förväntas finnas vid 2010 års utgång.
Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att det är rimligt att inte höja taxan för 2011. Den
korrigering av taxan för storkärl som motiveras av att man vill rätta till kostnadsfördelningen
mellan villor och flerfamiljsbostäder är av mindre betydelse och kan göras vid kommande
taxejusteringar.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2010-10-19
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att lämna taxorna för 2011 oförändrade.
2. Kommunfullmäktige beslutar att sluta använda tusenliterskärl.
3. Kommunfullmäktige beslutar att ändra i renhållningstaxan enligt följande:
- Taxa för 240-l säck utgår.
- Taxa för 160-l säck baseras inte längre på taxepoäng utan på dragavstånd med
sjumetersintervall.
- Taxa ”Sophämtning, brännbart grovavfall och extra säckar” gäller för en högsta
vikt av 15 kg per säck.
4. Kommunfullmäktige beslutar att ändringarna ska gälla från och med 2011-01-01.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

20(28)

Sammanträdesdatum: 2010-11-29

KF § 158 (forts.)

KS0235/10

BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att lämna taxorna för 2011 oförändrade.
2. Kommunfullmäktige beslutar att sluta använda tusenliterskärl.
3. Kommunfullmäktige beslutar att ändra i renhållningstaxan enligt följande:
- Taxa för 240-l säck utgår.
- Taxa för 160-l säck baseras inte längre på taxepoäng utan på dragavstånd med
sjumetersintervall.
- Taxa ”Sophämtning, brännbart grovavfall och extra säckar” gäller för en högsta
vikt av 15 kg per säck.
4. Kommunfullmäktige beslutar att ändringarna ska gälla från och med 2011-01-01.
___
Expedieras till:
Förvaltningschef Tekniska förvaltningen
Renhållningschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2010-11-29

KF § 159

KS0213/10

Revidering av taxor för serveringstillstånd
Gällande taxor för ansökningar enligt alkohollagen är antagna av kommunfullmäktige 200810-27. Taxorna behöver kompletteras med en avgift för prövning av ändring av personkrets
inom ett befintligt bolag. Vid dessa ansökningar/anmälningar görs en prövning av den
personliga lämpligheten av den till bolaget tillträdande personen. Det utfärdas inte något nytt
serveringstillstånd och prövningen är därför mindre omfattande än vid en nyansökan.
Därutöver föreslås också en kompletterande taxa för övriga tillfälliga tillstånd. Den debiteras
främst i samband med tillfälligt utökade öppettider vid storhelger.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2010-10-06
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att:
- taxa för kontroll av personkrets i bolag i samband med ändring fastställs till 2 500
kronor.
- taxa för övriga tillfälliga tillstånd fastställs till 600 kronor.
2. Kommunfullmäktige beslutar att de nya taxorna ska gälla från 2011-01-01.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att:
- taxa för kontroll av personkrets i bolag i samband med ändring fastställs till 2 500
kronor.
- taxa för övriga tillfälliga tillstånd fastställs till 600 kronor.
2. Kommunfullmäktige beslutar att de nya taxorna ska gälla från 2011-01-01.
___
Expedieras till:
Verksamhetschef IFO

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2010-11-29

KF § 160

KS0236/10

Taxor för återställning av schakter
Det finns ett flertal ledningsägare och andra som har behov av att utföra arbeten i kommunala
gator och grönytor. För att få göra detta måste de ansöka om tillstånd hos parkenheten.
Tidigare har byggherren själv ansvarat för återställningen av de berörda ytorna, varefter
besiktning och överlämnande skett. För att ytterligare förbättra kvaliteten på
återställningsarbetet avser gatuavdelningen nu utföra återställning av ytskikt själva, med hjälp
av ramavtalsentreprenören.
För att kunna utföra återställningen behöver en taxa införas för att debitera byggherren för de
kostnader som är förknippade med återställningen.
I taxan ingår omhändertagande av schakten från det att besiktning skett, iordningställande av
ytan i enlighet med de framtagna bestämmelserna, ersättning på grund av ökade
underhållskostnader samt en administrativ del för att täcka kommunens hanteringskostnad.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2010-10-14
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar den av tekniska nämnden föreslagna ”Taxa
återställningsarbeten” enligt förslag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska gälla från 2011-01-01.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar den av tekniska nämnden föreslagna ”Taxa
återställningsarbeten” enligt förslag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska gälla från 2011-01-01.
___
Expedieras till:
Förvaltningschef för tekniska förvaltningen
Gatuchef

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum: 2010-11-29

KF § 161

KS0265/10

Rapport från höstens ortsutvecklingsmöten
Ortsutvecklingsmöten är ett av Ale kommuns olika sätt att föra dialog med sina
kommunmedborgare. På ortsutvecklingsmötena behandlas frågor som är viktiga för orterna
och information förmedlas till och från boende i aktuella ämnen. Mötena innebär en
möjlighet för kommunens medborgare att framföra lokala idéer och utvecklingsförslag direkt
till kommunala beslutsfattare.
Under oktober månad 2010 genomfördes ortsutvecklingsmöten i tio orter i Ale kommun;
Alafors, Alvhem, Bohus, Hålanda, Nol, Nödinge, Skepplanda, Starrkärr/Kilanda, Surte och
Älvängen. Antalet personer som besöker ortsutvecklingsmötena utvecklas i en positiv
riktning och ligger, sedan ett par år tillbaka, varaktigt på drygt 900 personer varje år.
Värt att notera är att ortsutvecklingsmötena aldrig har haft fler besökare än 2010, då mötena
för första gången passerade 1000 personer - sett till helåret.
Höstens ortsutvecklingsmöten har samlat ungefär 470 personer.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige uppdrar till varje nämnd att, utifrån minnesanteckningarna, besvara
sina frågor och överlämna dem till berört ortsutvecklingsmötes presidium senast den 1
mars 2011.
___
Expedieras till:
Samtliga nämnder
Informationsenheten

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum: 2010-11-29

KF § 162

KS0241/10

Redovisning av ej verkställda fullmäktigebeslut 091101-101031
Kommunfullmäktige har i beslut, daterat 2005-03-29, § 9, beslutat att Kommunstyrelsen och
kommunens nämnder årligen i ett särskilt ärende ska redovisa beslutsuppdrag, ej verkställda
beslut, som Kommunfullmäktige lämnat till nämnderna.
De fullmäktigebeslut som ej blivit verkställda ska redovisas på Kommunfullmäktiges
sammanträde i november.
Nedan presenterade redovisning över ej verkställda fullmäktigebeslut gäller för perioden
2009-11-01 fram till 2010-10-31. Kommunfullmäktige har, sedan det senaste
rapporteringstillfället, 2009-11-30, § 192, givit kommunens nämnder i uppdrag att genomföra
sex uppdrag.
Kommunstyrelsens förvaltning har under oktober månad undersökt verkställigheten av dessa
beslut och funnit att:
•
•
•

Två beslut har blivit helt verkställda (KF §§ 18, 107)
Två beslut är pågående arbete i enlighet med beslutad tidsplan (KF §§ 58, 54)
Två beslut är av sådan art att de inte rimligtvis kan ha hunnit bli verkställda i sin
helhet (KF §§ 112, 108).

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2010-10-14
Handläggare: Stefan Lydén, förvaltningssekreterare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen av ej verkställda beslut.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen av ej verkställda beslut.
___

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum: 2010-11-29

KF § 163

KS0261/10

Fastställande av kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde 2011
Enligt kommunallagens 5 kap, 10 §, ska uppgift om tid och plats för Kommunfullmäktiges
sammanträden, minst en vecka före sammanträdesdagen, införas i den eller de ortstidningar
som Kommunfullmäktige bestämmer.
Under 2010 har uppgifter om tid och plats samt ett urval av de aktuella ärendena från
Kommunfullmäktiges föredragningslista införts i Alekuriren. Kungörelsen har därutöver,
förutom att den i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen anslagits på kommunens
anslagstavla, funnits på kommunens webbplats och på biblioteken.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att samma tillvägagångssätt också ska gälla 2011.
Uppgift om tid och plats för Kommunfullmäktiges sammanträden under 2011 kungörs i
Alekuriren. Föredragningslistan ska finnas tillgänglig på kommunens hemsida, www.ale.se, på
kommunens officiella anslagstavla samt på biblioteken.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att Kommunfullmäktiges sammanträden under 2011
kungörs i Alekuriren.
2. Kommunfullmäktige beslutar också att föredragningslistan ska finnas tillgänglig på
kommunens hemsida www.ale.se, kommunens officiella anslagstavla samt på biblioteken.
___
Expedieras till:
Biblioteken
Informationsenheten
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Sammanträdesdatum: 2010-11-29

KF § 164

KS0249/10

Sammanträdesdagar för Kommunfullmäktige 2011
Enligt arbetsordningen för Kommunfullmäktige, § 5, ska fullmäktige sammanträda varje
månad, med undantag av juli månad.
Kommunstyrelsens förvaltning har, i samarbete med fullmäktiges presidium, tagit fram
nedanstående förslag för när Kommunfullmäktiges sammanträden ska ske under 2011.
Sammanträden föreslås ske enligt följande:
Jan
31

Feb
28

Mar
28

Apr
18

Maj
30

Juni
20

Juli
-

Aug
29

Sep
26

Okt
31

Nov
28

Dec
12

Lokal:

Medborgarhuset i Alafors. Vid behov eller önskemål kan
Kommunfullmäktiges sammanträden förläggas till annan plats i kommunen.

Tidpunkt:

Kommunfullmäktiges sammanträden börjar klockan 18:00.
Undantag görs för sammanträdena i mars och juni. Sammanträdet den 28
mars börjar 17:00 och sammanträdet den 20 juni börjar 15:00.

BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till sammanträdestider 2011 för
Kommunfullmäktige.
___
Expedieras till:
Informationsenheten
Kontorsservice
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Sammanträdesdatum: 2010-11-29

KF § 165
Rapportering enligt socialtjänstlagen, SoL, samt enligt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS, om ej verkställda gynnande beslut
Enligt, 4 kap 1 §, socialtjänstlagen (SoL), och 28 f-g §, lag om stöd och service till vissa
personer (LSS), finns en skyldighet att till Länsstyrelsen, kommunfullmäktige och revisorerna
rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Rapporteringstillfälle: 15 oktober 2010
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.
___
Expedieras till:
Vård- och omsorgsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2010-11-29

KF § 166
Delgivningar
Kommunfullmäktige delges följande dokument:
•

Protokoll från Länsstyrelsen i Västra Götalands län, daterat 2010-11-11.

BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar informationen.
___
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