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Sammanträdesdatum: 2011-02-28
Plats och tid:

A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:00 – 21:40
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Klas Nordh (FP), ordförande
Mikael Berglund (M)
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Johnny Sundling (V)
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Ulf-Göran Solving (AD)
Lars-Eric Calås (AD)
Johan Fjellheim (SD)

Peter Kornesjö (M)
Isabell Korn (M)
Ewa Johansson (M)
Dan Björk (M)
Boel Holgersson (C)
Rose-Marie Fihn (FP)
Sune Rydén (KD), § 18-22
Eva Eriksson (S)
Paula Örn (S)
Dennis Ljunggren (S)
Monica Samuelsson (S)
Toni Andersson (S)
Catharina Eliasson (S)
Göran Karlsson (V)
Ingmarie Torstensson (V), § 18-28
Jan A. Pressfeldt (AD)
Helene Ahlberg (AD)
Rune Karlsson (SD)
Lennie Kjellman (SD)

Tjänstgörande ersättare:

Daniel Madsen (M)
Ida Löfgren (M)
Hasse Andersson (S)
Klas Karlsson (S)
Tommy Gustafsson (V), § 29
Leif Gustafsson (AD)

Inge Nilsson (M)
Jonatan Sundeen (KD)
Kerstin Ståhl (S)
Stina-Kajsa Melin (S)
Börje Ohlsson (AD)

Ersättare och övriga deltagare: Daniel Mörner (M)
Johan Olofsson (M)
Sten-Åke Oveborn (C)
Jan Samuelsson (FP)
Mahlin Pettersson (S)
Viveca Arvidsson (S)
Robert Jansson (SD)
Håkan Spång, administrativ chef

Lennarth Nilsson (M)
Åke Niklasson (C), § 19-29
Joanna Wolodarska Nord (FP)
Tony Karlsson (KD), § 23-29
Rikard Paulin (S)
Mohammed Bitar (S)
Stefan Lydén, sekreterare

Utses att justera:

Mikael Berglund och Paula Örn

Justeringens plats och tid:

Kommunledningens lokaler, Ale torg 7, klockan 11:00

Paragrafer:

18-29

Underskrifter:
………………………………………
Stefan Lydén, Sekreterare
………………………………………
Klas Nordh, Ordförande
……………………………………… ………………………………………
Mikael Berglund, Justerare
Paula Örn, Justerare
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Sammanträdesdatum: 2011-02-28

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

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2011-02-28

Datum för anslags uppsättande:

2011-03-08

Datum för anslags nedtagande:

2011-03-30

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunledningens lokaler, Ale torg 7

Underskrift:

Stefan Lydén

__________________________________________________________________________________
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Sammanträdesdatum: 2011-02-28
KF § 18
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.
Hans Hellman, ordförande för KPR, ställer en fråga beträffande maten på kommunens
äldreboenden.
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M) bevarar frågan.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2011-02-28

KF § 19
Redovisning av nämndernas och Kommunstyrelsens detaljbudgetar
Under Kommunfullmäktiges sammanträde är det tänkt att nämnderna och
Kommunstyrelsen ska redovisa sina respektive detaljbudgetar.
Mikael Berglund (M), Kommunstyrelsens ordförande, informerar Kommunfullmäktige om
att han inte kan redovisa någon detaljbudget eftersom denna ännu inte tagits av
Kommunstyrelsen.
Jan Skog (M), Kultur- och fritidsnämndens ordförande, informerar Kommunfullmäktige om
att han inte kan redovisa Kultur- och fritidsnämnden detaljbudget eftersom denna ännu inte
tagits av Kultur- och fritidsnämnden.
Peter Kornesjö (M), Utbildningsnämndens ordförande, informerar Kommunfullmäktige
om att han inte kan redovisa Utbildningsnämndens detaljbudget eftersom denna ännu inte
tagits av Utbildningsnämnden.
Jan A Pressfeldt (AD), Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, lämnar information om
Samhällsbyggnadsnämndens detaljbudget.
Tony Karlsson (KD), Överförmyndarnämndens ordförande, lämnar information om
Överförmyndarnämndens detaljbudget.
Boel Holgersson (C), Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, lämnar
information om Omsorg- och arbetsmarknadsnämndens detaljbudget.
Inlägg
Mikael Berglund (M), Paula Örn (S), Klas Nordh (FP), Jan Skog (M), Jarl Karlsson (S),
Peter Kornesjö, (M), Monica Samuelsson (S), Boel Holgersson (C), Eva Eriksson (S),
IngMarie Torstensson (V), Jean Altun (S) och Göran Karlsson (S).
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar informationen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 20

KS0003/11

Val av tre ledamöter till Ale Utveckling AB:s styrelse för tiden från och med
ordinarie bolagsstämma 2011 till om med ordinarie bolagsstämma 2015
Valberedningens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige utser till ledamöter till Ale Utvecklings styrelse:
Ledamöter
Mikael Berglund (M)
Paula Örn (S)
Rose-Marie Fihn (FP)
BESLUT
1. Kommunfullmäktige utser till ledamöter till Ale Utvecklings styrelse:
Ledamöter
Mikael Berglund (M)
Paula Örn (S)
Rose-Marie Fihn (FP)
___
Expedieras till:
Respektive vald
Kommunsekreteraren
Ale Utveckling AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2011-02-28

KF § 21

KS0003/11

Avsägelse från Ingela Nordhall (AD) som ledamot i kommunstyrelsens
personalutskott samt fyllnadsval
Ingela Nordhall (AD) har i skrivelse, daterad 2011-02-15, begärt att bli entledigad från sitt
uppdrag som ledamot i Kommunstyrelsens personalutskott.
Valberedningens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige entledigar Ingela Nordhall (AD) från sitt uppdrag som ledamot i
Kommunstyrelsens personalutskott.
2. Kommunfullmäktige utser Ulf-Göran Solving (AD) till ny ledamot i
Kommunstyrelsens personalutskott efter Ingela Nordhall (AD).
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Ingela Nordhall (AD) från sitt uppdrag som ledamot i
Kommunstyrelsens personalutskott.
2. Kommunfullmäktige utser Ulf-Göran Solving (AD) till ny ledamot i
Kommunstyrelsens personalutskott efter Ingela Nordhall (AD).
Ajournering
Kommunfullmäktige ajournerar sammanträdet mellan klockan 19:30-20:00.
___
Expedieras till:
Respektive vald
Kommunsekreteraren
Kommunstyrelsens personalutskott

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2011-02-28

KF § 22

KS0001/10

Förändring av nämndernas ekonomiska ramar för 2011
Kommunfullmäktige tog 2010-11-29 beslut om de ekonomiska ramarna för år 2011 för
kommunens olika nämnder. Då den pågående omorganisationen av kommunens politiska
organisation och tjänstemannaorganisation inte var helt slutförd, har det krävts ytterligare
korrigeringar av nämndernas ramar.
En sammanfattning av korrigeringarna innebär att de ekonomiska ramarna förändras enligt
följande:
Nämnd

Ram 2010-11-29

Ny ram 2011

73 530
597 728
51 405
412 578
60 481
1 660
785
1 000
3 592
4 000
25 100
5 000
4 950
21 260
21 130
5 000
1 289 200

89 229
596 098
57 505
413 567
40 197
1 660
785
1 000
3 592
4 000
25 100
5 000
4 950
20 388
21 130
5 000
1 289 200

Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnd
Samhällsbyggnadsnämnden
Överförmyndarnämnden
Revisorsnämnden
Arbetsmiljöinsatser
Riktade anslag
Arbetsmarknadsåtgärder
Pensionsutbetalningar
Pensionsreserv
Särskild satsningar tillväxt
Särskilda insatser
Kollektivtrafik
Färdtjänst

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Helene Ramert, 2011-01-21
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att ändra de ekonomiska ramarna för 2011 enligt
redovisat förslag med den ändringen att kommunfullmäktige överför 7.9 mkr från
kommunstyrelsen till utbildningsnämndens ram 2011 och kommunfullmäktige överför 3.9
mkr från särskilda insatser till utbildningsnämndens ram 2011.
Inlägg
Mikael Berglund (M), Göran Karlsson (V), Paula Örn (S), Peter Rosengren (MP), Sune
Rydén (KD), Jarl Karlsson (S), Dennis Ljunggren (S), Rose-Marie Fihn (FP), Jan Skog (M),
Ingmarie Torstensson (V) och Jan A Pressfeldt (AD).
Yrkanden
Mikael Berglund (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens beslutsförslag.
Sune Rydén (KD), Rose-Marie Fihn (FP) och Jan A Pressfeldt (AD) tillstyrker Mikael
Berglunds (M) yrkande.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2011-02-28

KF § 22 (forts.)

KS0001/10

Göran Karlsson (V) och Ingmarie Torstensson (V) meddelar att Vänsterpartiet inte
kommer att delta i beslutet.
Paula Örn (S) lämnar följande beslutsförslag:
Kommunfullmäktige beslutar att ändra de ekonomiska ramarna för 2011 enligt redovisat
förslag med den ändringen att:
1. Kommunfullmäktige överför 2.5 mnkr från Kommunstyrelsens ram 2011 till
Utbildningsnämndens ram 2011.
2. Kommunfullmäktige överför 12.5 mnkr från särskilda insatser till utbildningsnämndens
ram 2011.
Peter Rosengren (MP), Jarl Karlsson (S) och Dennis Ljunggren (S) tillstyrker Paula Örns (S)
yrkande.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan klockan 20:55-21:00.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels Kommunstyrelsens yrkande och dels på Paula
Örns (S) yrkande och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
Kommunstyrelsens beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att ändra de ekonomiska ramarna för 2011 enligt
redovisat förslag med den ändringen att kommunfullmäktige överför 7.9 mkr från
kommunstyrelsen till utbildningsnämndens ram 2011 och kommunfullmäktige överför 3.9
mkr från särskilda insatser till utbildningsnämndens ram 2011.
Reservation
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån
för Paula Örns (S) yrkande.
Protokollsanteckning
Ordföranden godkänner att Göran Karlsson (V) lämnar följande protokollsanteckning:
”P.g.a. att vi ej fått ta del av det underlag/konsekvens som ändå finns deltar vi (V) ej i beslutet.”

___
Expedieras till:
Samtliga nämnder
Sektorschefer
Controllers

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2011-02-28

KF § 23

KS0016/11

Köpekontrakt, etableringsavtal och hyresavtal för nya äldreboendet i Nödinge
Enligt upphandlingsprocessen har Skanska Sverige AB erhålligt uppdraget att bygga och
förvalta äldreboendet på Klockarevägen i Nödinge (i fortsättningen kallas äldreboende).
Förslag till köpekontrakt, etableringsavtal och hyreskontrakt har upprättats mellan Ale
kommun och Skanska Sverige AB om bygget och förvaltningen av äldreboendet.
Köpekontraktet gäller försäljning av del av fastigheten Nödinge 38: 2 (i fortsättningen
kallas fastigheten). Fastigheten säljs till Skanska Sverige AB för ett pris om 2 000 000 kr.
Skanska Sverige AB förbinder sig via ett etableringsavtal att bygga ett äldreboende om 40
boendeplatser och personalutrymmen på benämnd fastighet enligt upphandlingsunderlaget
på egen bekostnad.
Ale kommun hyr äldreboendet efter färdigställandet av bygget från Skanska Sverige AB
genom ett hyreskontrakt. Hyrestiden löper från 2012-09-01 (preliminärt) till 2032-08-31.
Hyran är 2448 000 kr för blockhyresdelen (boende delen) och 3 217 000(ex moms) kr för
personal- och verksamhetsdelen.
Kommunstyrelse har bl.a. som uppdrag att teckna högst 5-åriga hyreskontrakt med externa
hyresvärdar. Denna uppgift har delegerats till fastighetschefen. Eftersom hyrestiden för
ovannämnda kontrakt är längre än 5 år har Kommunfullmäktige att fatta beslut i ärendet.
Fastighetsavdelningen har på uppdrag av Kommunstyrelsen undersökt möjligheten att
skapa ett tillagningskök i äldreboendet. Resultatet av undersökningen visade sig att det
finns möjlighet att ändra projekteringen av köksutrymmet från mottagningskök till
tillagningskök i äldreboendet, om Ale kommun bifaller de extra kostnaderna. P.g.a. de
oklara konsekvenserna av om projekteringen, är det svårt att beräkna storleken på de extra
kostnaderna i nuläge.
Eftersom det finns tidigare Kommunfullmäktige beslut (Dnr 237/86) om produktionsform
för kommunens kosthållning, krävs Kommunfullmäktige beslut om skapande utav ett
tillagningskök i äldreboende i Nödinge.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Javad Taeyfi, 2010-02-07
Handläggare: Javad Taeyfi, fastighetschef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till köpekontrakt, etableringsavtal och
hyreskontrakt för äldreboendet i Nödinge.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören, eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning
underteckna erforderliga köpekontrakt, etableringsavtal och hyreskontrakt för
äldreboendet i Nödinge.
Inlägg
Mikael Berglund (M) och Rose-Marie Fihn (FP)
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2011-02-28

KF § 23 (forts.)

KS0016/11

Yrkanden
Mikael Berglund (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens beslutsförslag samt lämnar följande
ändringsförslag avseende punkt ett.
Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till köpekontrakt, etableringsavtal och hyreskontrakt för
äldreboendet i Nödinge, med ändring av avtalet så att kommunen är fri att välja verksamhetsutövare och driftsform.

Rose-Marie Fihn (FP) tillstyrker Kommunstyrelsens beslutsförslag samt Mikael Berglunds
(M) ändringsförslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens beslutsförslag under proposition och finner att
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.
Därefter ställer ordföranden Mikael Berglunds (M) ändringsförslag och finner att
Kommunfullmäktige även beslutar i enlighet med detta.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till köpekontrakt, etableringsavtal och
hyreskontrakt för äldreboendet i Nödinge, med ändring av avtalet så att kommunen är
fri att välja verksamhetsutövare och driftsform.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören, eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning
underteckna erforderliga köpekontrakt, etableringsavtal och hyreskontrakt för
äldreboendet i Nödinge.
___
Expedieras till:
Fastighetschef
Sektor Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2011-02-28

KF § 24

KS0276/10

Ändring av AB Alebyggens bolagsordning
Ale kommuns lekmannarevisorer har inkommit med skrivelse om begäran att
Kommunfullmäktige ska utse två ordinarie ledamöter för att granska AB Alebyggens
verksamhet. Nuvarande ordning är att Kommunfullmäktige utser en ordinarie
lekmannarevisor och en ersättare.
För att möjliggöra en ändring till att utse två ordinarie lekmannarevisorer krävs att
bolagsordningen för AB Alebyggen ändras. För att detta ska kunna ske krävs ett
godkännande av Kommunfullmäktige för att sedan beslutas av bolagsstämman för AB
Alebyggen.
I anslutning till att Kommunfullmäktige beslutar om ändring av bolagsordningen föreslår
AB Alebyggen att även ändra skrivning vad avser beskrivning av bolagets aktiekapital i
bolagsordningen.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Håkan Spång, 2011-01-28
Handläggare: Håkan Spång, administrativ chef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner följande ny lydelse av § 11 i AB Alebyggens
bolagsordning:
”För samma mandattid som för bolagets styrelse skall Kommunfullmäktige utse två
lekmannarevisorer”.
2. Kommunfullmäktige godkänner följande ny lydelse av § 5 i AB Alebyggens
bolagsordning:
”5a) Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.
5b) Antalet aktier skall vara lägst 5 000 och höst 20 000.
Aktiebrev skall ställas till viss man”
Valberedningens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige entledigar Leif Andersson från sitt uppdrag som ersättare för
lekmannarevisorn i AB Alebyggens styrelse och utser honom till lekmannarevisor i AB
Alebyggens styrelse.
Inlägg
Rose-Marie Fihn (FP) informerar Kommunfullmäktige om Valberedningens beslutsförslag
till Kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett beslutsförslag från Kommunstyrelsen som
kompletterats med ett från Valberedningen.
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens beslutsförslag under proposition och finner att
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2011-02-28

KF § 24 (forts.)

KS0276/10

Därefter ställer ordföranden Valberedningens beslutsförslag under proposition och finner
att Kommunfullmäktige också beslutar i enlighet med detta.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner följande ny lydelse av § 11 i AB Alebyggens
bolagsordning:
”För samma mandattid som för bolagets styrelse skall Kommunfullmäktige utse två
lekmannarevisorer”.
2. Kommunfullmäktige godkänner följande ny lydelse av § 5 i AB Alebyggens
bolagsordning:
”5a) Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000
kronor.
5b) Antalet aktier skall vara lägst 5 000 och höst 20 000.
Aktiebrev skall ställas till viss man”
3. Kommunfullmäktige entledigar Leif Andersson från sitt uppdrag som ersättare för
lekmannarevisorn i AB Alebyggens styrelse och utser honom istället till
lekmannarevisor i AB Alebyggens styrelse.
___
Expedieras till:
AB Alebyggen
Kommunsekreteraren
Valberedningens sekreterare
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Sammanträdesdatum: 2011-02-28

KF § 25
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 januari 2011
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.
___
Expedieras till:
Vård- och omsorgsnämnden
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Sammanträdesdatum: 2011-02-28

KF § 26
Delgivningar
Kommunfullmäktige delges följande dokument:



Protokoll från Länsstyrelsen i Västra Götalands Län, daterat 2011-02-16, avseende
ny ledamot och ny ersättare i Kommunfullmäktige för Aledemokraterna.
Protokoll från Länsstyrelsen i Västra Götalands Län, daterat 2011-02-16, avseende
ny ersättare i Kommunfullmäktige för Folkpartiet.

BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar delgivningarna.
___

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum: 2011-02-28

KF § 27

KS0063/09

Svar på motion från Boel Holgersson (C) om maten på äldreboendena
Boel Holgersson (C) har i en motion 2009-03-04 föreslagit att inför planeringen av nya
äldreboenden i Nödinge och Älvängen ska flera alternativa förslag tas fram för att
möjliggöra att maten till de boende lagas på plats och att de boende kan få delta i
matlagningen i så stor utsträckning som möjligt.
Efter att Tekniska nämnden och Vård- och omsorgsnämnden i sina remissvar har anfört att
kostnadsökningen i samband med matlagning på boenden inte är ekonomiskt försvarbar
och inte överväger de positiva effekter det skulle innebära har kommunstyrelsen föreslagit
att motionen skulle avslås och det nuvarande tillagningssystemet bibehållas.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2010 att återremitera ärendet till
kommunstyrelsen för en komplettering av ärendet vad gäller en ekonomisk analys samt
redovisa principerna för ett genomförande av motionens förslag.
Motionären föreslog att alternativa förslag ska tas fram som innebär att de boende får
nylagad varm mat och möjlighet att se och delta i matlagning i så hög grad som möjligt.
Motionärens motivering för att maten ska lagas på plats är att maten ska serveras varm och
nylagad, att man ska kunna känna matlukt när det blir dags för en måltid och att maten ska
se god ut och smaka och lukta gott.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Joachim Wever, 2010-09-22
Handläggare: Joachim Wever, utvecklingsstrateg
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Inlägg
Boel Holgersson (C), Paula Örn (S) och Rose-Marie Fihn (FP).
Yrkanden
Boel Holgersson (C) och Rose-Marie Fihn (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
___
Expedieras till:
Motionären
Samhällsbyggnadsnämnden
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2011-02-28

KF § 28

KS0117/10

Svar på Medborgarförslag på Madenskolan höstterminen 2010
Ett medborgarförslag har inkommit från Per Andersson där han föreslår att Madenskolan
ska tillföras medel för att skapa utrymme för ytterligare två lärartjänster under höstterminen
2010. Tanken bakom medborgarförslaget är att kunna bibehålla den lärartäthet som tidigare
funnits i avvaktan på ytterligare satsningar på skolan som utlovats för 2011.
Barn- och ungdomsnämndens budgetfördelning bygger på principen att varje skola tilldelas
en summa pengar per elev. Storleken på summan bestäms av barnets ålder samt vilken
verksamhet som bedrivs. Alla skolor har exakt samma förutsättningar utifrån detta
resursfördelningssystem.
Barn- och ungdomsnämnden fördelar sina resurser efter samma principer som gäller för de
av Kommunfullmäktige beslutade målgruppsmodellerna med syftet att alla enheter ska ha
samma förutsättningar att bedriva verksamhet. Nämnden har möjlighet att göra
omfördelningar och prioriteringar inom sitt verksamhetsområde. Någon sådan prioritering
har man inte valt att göra för Madenskolan. Man föreslår därför i sitt remissvar att förslaget
avslås. Att tillföra budgetmedel för att säkerställa likvärdigheten i hela organisationen enligt
förslagsställarens intentioner är inte heller möjligt enligt gällande ekonomistyrningsregler.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2010-09-29
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Inlägg
Per Andersson, Mikael Berglund (M), Paula Örn (S), Jarl Karlsson (S), Dennis Ljunggren
(S) och Peter Kornesjö (M).
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
___
Expedieras till:
Per Andersson
Sektorschefen för sektor Utbildning, kultur och fritid
Tf. Kommundirektör
Ekonomichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2011-02-28

KF § 29

KS0033/11

Medborgarförslag från Pauli Lyyski m fl om att ansluta Ale kommun till
förvaltningsområde för finska
Peter Lyyski med flera överlämnar rubricerat medborgarförslag, daterat 2011-02-09.
Förslagsställarna vill att Kommunfullmäktige beslutar att Ale kommun ska anslutas till
förvaltningsområde för finska.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för vidare
beredning.
___
Expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

