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Klas Nordh (FP), ordförande
Mikael Berglund (M)
Daniel Madsen (M)
Jan Skog (M)
Åke Johansson (M)
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Chatarina Engström (KD)
Rolf Gustavsson (S)
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Isabell Korn (M)
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Boel Holgersson (C)
Sune Rydén (KD)
Jarl Karlsson (S)
Paula Örn (S)
Inga-Lill Andersson (S)
Monica Samuelsson (S) §§ 179-189
Toni Andersson (S)
Elisabeth Bredesen (S) §§ 179-189
Göran Karlsson (V)
Ingmarie Torstensson (V)
Ingela Nordhall (AD)
Helene Ahlberg (AD)
Sven Rydén (AD)
Lennie Kjellman (SD)

Tjänstgörande ersättare:

Inge Nilsson (M)
Lennarth Nilsson (M)
Jan Samuelsson (FP)
Stina-Kajsa Melin (S)
Rikard Paulin (S) §§ 176-178
Mohammed Bitar (S)
Robert Jansson (SD)

Daniel Mörner (M)
Joanna Wolodarska Nord (FP)
Hasse Andersson (S)
Tyrone Hansson (S)
Viveca Arvidsson (S)
Börje Ohlsson (S)

Ersättare och övriga deltagare: Åke Niklasson (C)
Rikard Paulin (S) §§ 179-189
Maria Bergérus (V)
Irma Solving (AD)
Håkan Spång, administrativ chef

Tony Karlsson (KD)
Tommy Gustafsson (V)
Leif Gustafsson (AD)

Cecilia Stedt, sekreterare

Utses att justera:

Inga-Lill Andersson och Jan Skog

Justeringens plats och tid:

Kommunledningens lokaler, Ale torg 7 2011-12-19, klockan 10.00

Paragrafer:

176-189

Underskrifter:
………………………………………
Cecilia Stedt, Sekreterare
………………………………………
Klas Nordh, Ordförande
……………………………………… ………………………………………
Inga-Lill Andersson, Justerare
Jan Skog, Justerare

___________________________________________________________________________
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KF § 176
Beslut om deltagande i överläggningar
Med anledning av att utbildningsnämndens nyvalda ordförande Elena Fridfelt (C) inte är
ledamot i kommunfullmäktige föreslår ordförande Klas Nord (FP) att Fridfelt ska få rätt att
föredraga och deltaga i överläggningar gällande kommunfullmäktiges behandling av ärendet
som rör verksamhetsplaner för nämnder och styrelse 2012 i de delar som avser
utbildningsnämndens verksamhet.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att utbildningsnämndens ordförande Elena Fridfelt (C) har
rätt att föredraga och deltaga i överläggningar gällande kommunfullmäktiges behandling av
ärendet som rör verksamhetsplaner för nämnder och styrelse 2012 i de delar som avser
utbildningsnämndens verksamhet..
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KF § 177
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.
Under kommunfullmäktiges sammanträde i december så fanns inga frågor att behandla under
denna punkt.
___
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KF § 178
Information från Ungdomsrådet
Ungdomsrådet närvarar på kommunfullmäktiges möte och informerar om vad rådet uträttat
sedan det instiftades av fullmäktige 2010-08-30 § 107.
Ungdomarna redogör även för varför de valt att engageras sig i ungdomsrådet och informerar
om uppdraget som ungdomsrådet har.
Inlägg
Mikael Berglund (M)
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.
__
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KF § 179
Redovisning 2012 års respektive nämndplaner
Respektive nämnd- och styrelseordförande redogör för innehållet i respektive
verksamhetsplan för 2012.
Inlägg
Mikael Berglund (M), Boel Holgersson (C), Isabell Korn (M), Göran Karlsson (V), Elena
Fridfelt (C) och Tyrone Hansson (S).
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.
__
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KF § 180

KS0003/11

Val av ersättare i arbetsutskottet för frivilliga skolformer
Valberedningen föreslår att Peter Kornesjö (M) blir ny ersättare i arbetsutskottet för frivilliga
skolformer.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse Peter Kornesjö (M) till ny ersättare i arbetsutskottet
för frivilliga skolformer.
__
Expedieras till
Personalavdelningen
Respektive vald
Kommunsekreteraren
Utbildningsnämnden
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KF § 181

KS0003/11

Val av ny ledamot och ersättare i samhällsbyggnadsnämnden
Valberedningen föreslår Kerstin Grund (S) till ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden. Rolf
Engström (S) föreslås bli ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse Kerstin Grund (S) till ny ledamot i
samhällsbyggnadsnämnden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att utse Rolf Engström (S) till ny ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden.
__
Expedieras till
Personalavdelningen
Respektive vald
Kommunsekreteraren
Samhällsbyggnadsnämnden
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KF § 182

KS0194/11

Framställan om ställningstagande beträffande förvärv av utestående aktier i
Stenungsunds Renhållnings AB
Renova AB har gjort en framställan till ägarkommunerna om ett ställningstagande beträffande
förvärv av utestående aktier i Stenungsunds Renhållnings AB. Renova äger sedan den 8
november 2007 en tredjedel av aktierna i SRAB
Renova AB:s skäl för förvärvet av aktierna är att det säkerställer att Renova AB bibehåller sin
konkurrenskraft och utvecklar sin verksamhet i ägarregionen. Genom samverkan mellan
helägda bolaget Kungälvs Transporttjänst AB och SRAB kan Renova AB erbjuda invånare
och verksamheter i de norra kommunerna i ägarregionen återvinnings och avfallshantering.
Störst möjlighet att genomföra samverkan och utveckla den vore om SRAB helägdes av
Renova AB.
Enligt Renova AB har övriga aktieägare i SRAB gett ett starkt uttryck för att de vill sälja sina
aktier. Dessa ägare har framställt ett yrkande om nyttjande av den hembudsklausul som
aktieägaravtalet stipulerar eller att de skall få tillstånd att sälja aktierna till annan part.
Sektor kommunstyrelsen gör bedömningen att ett förvärv av denna art ligger i linje med
ägardirektiven för Renova. Ett hundraprocentigt ägande av bolaget innebär dock att
konkurrensen på avfallsmarknaden kan försämras. Utredningar och bedömningar av
aktieförvärvet borde ha gjorts redan vid förvärvet av 1/3 av aktierna år 2007.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, administrativ chef, 2011-10-26.
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige tillstyrker Renova AB:s framställan att förvärva utestående aktier i
Stenungsunds Renhållnings AB.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige tillstyrker Renova AB:s framställan att förvärva utestående aktier i
Stenungsunds Renhållnings AB.
__
Expedieras till
Renova AB
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KF § 183

KS0193/11

Framställan om ställningstagande beträffande planerad fusion inom Renovakoncernen
Renova AB:s aktier ägs av Ale kommun tillsammans med Göteborg, Härryda, Kungälv,
Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö kommuner. Enligt
ägardirektiv skall respektive kommunfullmäktige ta ställning innan sådana beslut i
verksamheten som är av principiell beskaffenheten eller annars av större vikt fattas.
Renova AB:s styrelse har bett om ägarkommunernas ställningstagande beträffande fusion
mellan KTRAB, och, under förutsättning att resterande aktiepost förvärvas, SRAB .
Renova AB har uppgivit att sedan hösten 2010 har en översyn av koncernen pågått, som visat
att en fusion mellan KTRAB och SRAB skulle resultera i ett flertal effektiviseringar och
samproduktionsfördelar. En fördjupad analys av förutsättningarna för en fusion inom
Renovakoncernen kommer att genomföras under hösten 2011, under förutsättning att
resterande aktier i SRAB förvärvas.
Sektor kommunstyrelsens bedömning är avhängig beslut i ärende KS0194/11 ” Ställningstagande
beträffande förvärv av utestående aktier i Stenungsunds Renhållnings AB”. Gör kommunfullmäktige
bedömningen att Renova AB skall förvärva utestående aktier i Stenungsunds Renhållnings AB
föreligger inte något hinder att fusionera de båda bolagen Kungälvs Transporttjänst AB och
Stenungsunds Renhållnings AB. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till
beslut.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, administrativ chef, 2011-10-26.
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige ställer sig positiv till Renova AB:s framställan beträffande planerad
fusion mellan Kungälvs Transporttjänst AB och Stenungsunds Renhållnings AB.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige ställer sig positiv till Renova AB:s framställan beträffande
planerad fusion mellan Kungälvs Transporttjänst AB och Stenungsunds Renhållnings AB.
__
Expedieras till
Renova AB
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KF § 184

KS0219/11

Taxor och avgifter för serveringstillstånd, folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel
Riksdagen antog den 1 december 2010 en ny alkohollag (2010:1 622) vilken trädde i kraft den
1 januari 2011. Lagen innebär bland annat att flera olika typer av serveringstillstånd kan sökas
samt att kommunen har skyldighet att låta sökanden av serveringstillstånd genomföra
kunskapsprov. Med anledning av detta behöver nya avgifter fastställas.
Sektor kommunstyrelsen tillstyrker att de föreslagna taxornas antas att gälla från och med
2012-01-01.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef, 2011-11-03.
Handläggare: Sten Åhrman.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till nya och reviderade taxor och avgifter för
ansöknings- och tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd, folköl, tobak och vissa
receptfria läkemedel.
2. Kommunfullmäktige beslutar att de nya och reviderade taxorna och avgifterna ska gälla
från och med 1 januari 2012.
Protokollsanteckning
Kommunstyrelsen lämnar följande anteckning till protokollet:
”Kommunstyrelsen noterar vikten av att samtliga taxeärenden i framtiden hanteras vid ett och
samma tillfälle, gärna i anslutning till budgetbeslut. Kommunstyrelsen efterfrågar en samlad
bild av taxeläget i kommunen inför kommande ställningstagande”.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till nya och reviderade taxor och
avgifter för ansöknings- och tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd, folköl, tobak och
vissa receptfria läkemedel.
2. Kommunfullmäktige beslutar att de nya och reviderade taxorna och avgifterna ska gälla
från och med 1 januari 2012.
__
Expedieras till
Sektorschef Arbete, trygghet och omsorg
Verksamhetschef administration och service, sektor Arbete, trygghet och omsorg
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KF § 185

KS0234/11

Renhållningstaxa 2012
Överskottet från tidigare år har inneburit att hushållstaxan inte höjts 2010 och 2011.
Budgetåret 2011 beräknas underskottet uppgå till cirka 1 000 tkr som balanseras mot tidigare
års överskott. För 2012 beräknas underskottet uppgå till ca 1 500 tkr. Den förslagna
taxehöjningen innebär en resultatförbättring på cirka 950 tkr. Resterande underskott på cirka
550 tkr föreslås att balanseras mot överskott från tidigare år.
Årets taxehöjning motiveras av önskan av att ha en kontinuitet i förändringen av taxan.
För den vanligaste abonnenten innebär höjningen en kostnadsökning på 90 kr/år inklusive
moms (160-liters säck, veckohämtning). Den förslagna taxehöjningen innebär också att
flerfamiljshus och områden med gemensam hämtning får en lägre höjning (2 % i stället för 5
%). Motivet till detta är att skillnaden mellan enskild och gemensam hämtning historisk varit
för liten och inte motsvarat kostnaderna.
Sektor kommunstyrelsen bedömer att samhällsbyggnadsnämndens förslag är rimlig för att få
en kontinuitet i abonnenternas kostnadsökning och föreslår att kommunfullmäktige antar den
föreslaga taxan.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef, 2011-11-18.
Handläggare: Sten Åhrman.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta ny renhållningstaxa enligt bifogat förslag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan ska gälla från och med 2012-01-01.
Protokollsanteckning
Kommunstyrelsen lämnar följande anteckning till protokollet:
”Kommunstyrelsen noterar vikten av att samtliga taxeärenden i framtiden hanteras vid ett och
samma tillfälle, gärna i anslutning till budgetbeslut. Kommunstyrelsen efterfrågar en samlad
bild av taxeläget i kommunen inför kommande ställningstagande”.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta ny renhållningstaxa enligt bifogat förslag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan ska gälla från och med 2012-01-01.
__
Expedieras till
Sektorchef samhällsbyggnad
Verksamhetschef teknik, sektor samhällsbyggnad
Renhållningschef, sektor samhällsbyggnad
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KF § 186

KS0250/10

Motion från Börje Ohlsson (-) om busstrafiken i Bohus och Surte
Börje Ohlsson har i en motion daterad 2010-10-25 föreslagit att bussarna måste bli mer
effektiva. Motionären vill att bussarna ska vara av mindre busstyp under lågtrafiktid och att
avgångarna fördubblas. Mindre bussar ger ökad trygghetskänsla för barn och äldre och en
bättre närmiljö. Busshållplatserna är för många vilket ger tidsförluster. Vidare skulle hela Ale
kommun höja sitt anseende och bli mer eftertraktat som inflyttningsområde för industrier och
barnfamiljer som kan pendla till arbeten i Göteborg.
Inför pendeltågstarten planerar Västtrafik och Ale kommun hur bussarna ska mata till
pendeltågen och på ett effektivt sätt binda samman samhällen. Pendeltågen planeras gå med
15 minuters trafik i högtrafik och matarbussar till varje tåg planeras för att fungera som en
förlängning av tåget. Med denna trafik kommer man snabbt som pendlare till Göteborg. För
de som ska pendla inom kommunen och till andra orter måste också möjligheten till bra
kollektivtrafik finnas och bussar mellan vissa samhällen måste vara kvar så det blir smidigt
med korta resor. Några nya tätortsnära slingor planeras också köras med mindre bussar.
Motionens syfte är med pågående planeringsarbete beaktat.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Rune Strömberg, tf sektorschef och Annika Friberg, miljöplanerade,
2011-10-28.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
__
Expedieras till
Motionären
Miljöplanerare
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KF § 187

KS0240/11

Delgivningar


Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt § 9 och rapportering enligt 28 f-g
§§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, som inte är verkställda inom tre
månader. Rapporteringstillfälle 2011-10-15.

BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.
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KF § 188

KS0249/11

Motion från Paula Örn (S) och Dennis Ljunggren (S) om ökad vistelsetid i förskola för
barn med arbetslösa föräldrar
Paula Örn (S) och Dennis Ljunggren (S) har inkommit med en motion om en utökning av tid på
förskolan för förskolebarn till arbetslösa föräldrar från 15 timmar till 35 timmar.
__
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för
beredning.
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KF § 189
Tack för årets arbetsinsats
Inga-Lill Andersson (S), 1:e vice ordförande, tackar ordförande för det gångna året samt
övriga politiker och tjänstemän.
Klas Nordh (FP), ordförande, tackar närvarande och radiolyssnare för det gångna året.
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