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KF § 30
Extra ärende
Klas Nordh (FP), ordförande, väcker frågan om Kommunfullmäktige kan behandla
följande extra ärende vid dagens sammanträde:



Avsägelse från Gun Petersson (S) från uppdrag som ersättare i Valnämnden.
Avsägelse från Jan Skog (M) från uppdrag som ledamot i kultur – och fritidsnämnden
och dess arbetsutskott från och med den 28 mars 2011.

BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner att behandla ärendena vid dagens sammanträde.
_____
:
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KF § 31
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.
____
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KF § 32
Redovisning av nämndernas och Kommunstyrelsens detaljbudgetar
På Kommunfullmäktiges sammanträde, 2011-02-28, fick Kommunfullmäktige information om
att Kommunstyrelsen, Utbildningsnämnden och Kultur- och Fritidsnämnden kommer att
lämna information om sina respektive detaljbudgetar på Kommunfullmäktiges sammanträde
2011-03-28.
Kommunstyrelsens detaljbudget redovisas inte på dagens sammanträde med anledning av
kommunalrådet Mikael Berglunds (M) sjukdom.
Kultur- och Fritidsnämnden och Utbildningsnämnden redovisar sina respektive
detaljbudgetar.
Redovisningarna lämnas av;
Jan Skog (M) Kultur- och Fritidsnämnden
Peter Kornesjö (M) Utbildningsnämnden
Inlägg
Paula Örn (S), Rose-Marie Fihn (FP), Jan Skog (M),Monica Samuelsson (S), Dennis Ljunggren
(S), Jan A Pressfeldt (AD), Göran Karlsson (V), Sune Rydén (KD), Ing-Marie Torstensson(V),
Maria Bergérus (V)
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens detaljbudget skall redovisas på
kommunfullmäktiges sammanträde den 18 april 2011.
2. Kommunfullmäktige noterar informationen om detaljbudgetarna för Kultur- och
Fritidsnämnden och Utbildningsnämnden.
Protokollsanteckning
Ordföranden godkänner att samtliga ledamöter från socialdemokraterna, vänsterpartiet, och
miljöpartiet lämnar följande anteckning till protokollet;
”Vi vill föra till protokollet att vi anser det mycket olyckligt att man inte från majoriteten i kommunstyrelsen kan
redogöra för nämndplan och detaljbudget i enlighet med av fullmäktige fattade beslut.”

_____
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KF § 33

KS0003/11

Avsägelse från Christer Widholm (SD) från uppdraget som ersättare i
Kommunfullmäktige samt fyllnadsval
Christer Widholm (SD) har i skrivelse, daterad 2011-03-11, begärt att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige.
Valberedningens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige entledigar Christer Widholm (SD) från sitt uppdrag som ersättare i
Kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till Länsstyrelsen att utse en ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Christer Widholm.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Christer Widholm (SD) från sitt uppdrag som ersättare i
Kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till Länsstyrelsen att utse en ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Christer Widholm.
_____

Expedieras till ;
Christer Widholm
Länsstyrelsen
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KF § 34
Avsägelse från Gun Petersson (S) från uppdrag som ersättare i Valnämnden
Gun Petersson (S) har i skrivelse daterad 2011-03-20, begärt att bli entledigad från sitt uppdrag
som ersättare i Valnämnden.
Valberedningens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige entledigar Gun Petersson (S) från sitt uppdrag som ersättare i
Valnämnden.
2. Kommunfullmäktige bordlägger frågan om att utse ny ersättare i Valnämnden.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Gun Petersson (S) från sitt uppdrag som ersättare i
Valnämnden.
2. Kommunfullmäktige bordlägger frågan om att utse ny ersättare i Valnämnden.
_____
Expedieras till;
Gun Peterson
Valnämnden
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KF § 35
Avsägelse från Jan Skog (M) från uppdraget som ledamot i Kultur- och
Fritidsnämnden samt Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott
Jan Skog (M) har i skrivelse, daterad 2011-03-20, begärt att bli entledigad från sitt uppdrag i
Kultur- och Fritidsnämnden samt dess arbetsutskott från 2011-03-28.
Valberedningens beslutsförslag till Kommunfullmäktige;
1. Kommunfullmäktige entledigar Jan Skog från sitt uppdrag i Kultur- och Fritidsnämnden
samt dess arbetsutskott från 2011-03-28.
2. Kommunfullmäktige utser Isabell Korn (M) till ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden
samt dess arbetsutskott.
3. Kommunfullmäktige utser Dan Björk till ledamot i Kultur- och Fritidsnämnden.
4. Kommunfullmäktige utser Dan Björk till 2:e vice ordförande i Kultur och
Fritidsnämnden.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Jan Skog från sitt uppdrag i Kultur- och Fritidsnämnden
samt dess arbetsutskott från 2011-03-28.
2. Kommunfullmäktige utser Isabell Korn (M) till ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden
samt dess arbetsutskott.
3. Kommunfullmäktige utser Dan Björk till ledamot i Kultur- och Fritidsnämnden.
4. Kommunfullmäktige utser Dan Björk till 2:e vice ordförande i Kultur och
Fritidsnämnden.
_____
Expedieras till ;
Nämndsekreteraren
Personalenheten
Jan Skog
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KF § 36

KS0036/11

Årsredovisning för 2010 för Ale kommun och dess bolag
I ”Årsredovisning 2010” finns, förutom den ekonomiska redovisningen med
förvaltningsberättelse, uppföljning av Strategisk plan, personal- och miljöredovisning och
nämndernas kortfattade beskrivningar av verksamheten under året. Dessutom görs en
jämförelse med kommunerna i Göteborgsregionen.
För kommunen och dess bolag är det positiva resultatet 67,3 Mkr och det egna kapitalet
uppgår därmed till totalt 799,9 Mkr.
Ale kommun visar i 2010 års bokslut ett positivt resultat på 64,1 Mkr och kommunens egna
kapital uppgår därmed till 614,8 Mkr. Det budgeterade resultatet är 25 Mkr, varav
10 Mkr ska reserveras för framtida pensionskostnader. Resultatet är således 39,1 Mkr bättre än
budget. Nettokostnadsandelen exklusive pensionsreservationen uppgår till 94,9 %. Årets
resultat är betydligt större än 2009 års resultat på 35,2 Mkr.
Skatteintäkterna är 13,6 Mkr bättre än budgeterat och bidrar därmed till årets budgetöverskott.
Kommunens finansiella nettokostnader ger ett överskott mot budget på 13,4 Mkr.
Förklaringar till detta är främst att kommunens låneskuld har amorterats med 36 Mkr under
året och att räntan är låg. Kommunens likviditet har minskat kraftigt i förhållande till 2009.
Den höga likviditeten 2009 berodde på höga preliminära skatteutbetalningar samt att hela
konjunkturstödet för 2010 utbetalades till kommunen i december 2009. En ytterligare
belastning på likviditeten är att kommunens investeringsvolym har varit mycket hög under
2010, 121, 9 Mkr
Åren 2009-2010 har präglats av omställningsarbete främst i skol- och utbildningsnämnderna.
Omställningen har sin grund i demografiska förändringar samt att elever i allt större
omfattning väljer skola utanför kommunen. Under 2010 har vård- och omsorgsnämnden
kraftigt försämrat sitt ekonomiska resultat och visar i bokslutet ett underskott på – 15 Mkr.
Kommunledningen och kommunstyrelsens presidium har under året haft täta kontakter med
såväl förvaltningsledning som den politiska ledningen för vård- och omsorgsnämnden. Det
ekonomiska underskottet har till stor del förorsakats av ökat vård- och omsorgsbehov inom
äldreomsorgen och individ- och familjeomsorg.
Det ekonomiska resultatet för kommunens affärsverksamhet, VA och Renhållning, har
balanserats till nästkommande år. I bilaga 2 finns balans- och resultaträkning för
affärsverksamheten sam en beskrivning av tillämpade redovisningsprinciper.
Nettoinvesteringarna under 2010 uppgår till 121,9 Mkr, vilket är 23,5 Mkr lägre än budgeterat.
Detta är till största delen en följd av tidsmässig förskjutning av investeringsutgifterna och
önskemål finns om att större delen av dessa investeringsanslag skall överföras till 2011. Med
anledning av dessa förskjutningar i investeringsplanen kommer en översyn av 2011 års
investeringsbudget att göras. (separat ärende)
Pensionsskuld
I budget 2010 avsattes 10 Mkr för framtida pensionskostnader. Dessa medel kommer nu att
inom kommunens egna kapital reserveras för detta ändamål. Pensioner intjänade före 1998
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KS0036/11

redovisas enligt gällande redovisningsprincip ”Blandmodellen”, som en ansvarsförbindelse.
Denna har sedan föregående bokslut, till stor del beroende på den så kallade ”bromsen”,
tillfälligt minskat med 19,7 Mkr och uppgår nu till 548,2 Mkr. Sammantaget har nu 97,9 Mkr
reserverats i eget kapital sedan år 2006. Kommunen har inte gjort några finansiella placeringar
avseende pensionsmedel utan använder istället avsatta medel till att minska den externa
låneskulden.
Överföring av över- och underskott från 2010-års bokslut
Kommunfullmäktige har i Strategisk plan 2009-2010 fastställt en två-årsbudget för
nämnderna. Budgeten är dessutom för flera nämnder baserad på aktuell målgrupp. Om
förändring sker i målgruppen kan budgeten både minska eller öka. Tydliga
ekonomistyrningsregler finns också inskrivna i den Strategiska planen där också
ansvarsfördelningen mellan förvaltning och nämnd klargörs.
För att kunna ta ställning till ett ekonomiskt underskott är det också viktigt att uppdraget och
målet för verksamheten är tydligt formulerat och att det sker en återkoppling från nämnden till
fullmäktige om uppdraget inte kan fullföljas inom den ekonomiska ram som tilldelats.
Överföring av över- och underskott från 2010-års bokslut behandlas i särskilt ärende.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Helene Ramert, 2011-02-18
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning 2010 för kommunen och dess bolag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att reservera 10 Mkr av årets positiva resultat för framtida
pensionskostnader.
Inlägg
Jarl Karlsson (S), Rose-Marie Fihn (FP), Ewa Johansson (M), Boel Holgersson (C), Sune
Rydén (KD), Eva Eriksson (S), Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Göran Karlsson (V), Jan
Skog (M)
Yrkande
Jarl Karlsson (S), Rose-Marie Fihn (FP), Sune Rydén (KD), Jan Skog (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens beslutsförslag.
Ajournering
Kommunfullmäktige beslutar att ajournera ärendet kl. 21.00 för behandling av
kommunrevisorernas revisionsberättelse för år 2010.
Kommunfullmäktige återupptar förhandlingarna kl. 21.10
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning 2010 för kommunen och dess bolag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att reservera 10 Mkr av årets positiva resultat för framtida
pensionskostnader.
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Revisorerna
Helene Ramert
Sten Åhrman
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KF § 37
Kommunrevisionens verksamhetsberättelse för 2010
Kommunrevisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder samt
genom utsedd lekmannarevisor i kommunens företag och överlämnar revisionsberättelsen för
2010 till Kommunfullmäktige.
Inlägg
Irene Hellekant (S), vice ordförande för kommunrevisionen år 2010 redogör för
revisionsberättelsen för år 2010.
Jarl Karlsson (S).
Yrkanden
Ordföranden föreslår att kommunrevisorernas revisionsberättelse noteras till protokollet samt
att ledamöterna i kommunstyrelsen och samtliga nämnder beviljas ansvarsfrihet.
Utöver detta föreslår ordföranden att kommunfullmäktige till protokollet noterar att
kommunfullmäktiges ledamöter ej deltagit i beslut om ansvarsfrihet i respektive nämnd
som vederbörande verkat i.
BESLUT
1.Kommunrevisorernas revisionsberättelser noteras till protokollet.
2. Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen och övriga nämnder samt enskilda
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2010 års verksamhet och räkenskaper.
Till protokollet antecknas att kommunfullmäktiges ledamöter ej deltagit i beslut om
ansvarsfrihet i respektive nämnd som vederbörande verkat i.
_____
Expedieras till:
Revisorerna
Redovisningschef
Budgetchef
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KF § 38

KS0030/11

Överföring av investeringsmedel från 2010 till 2011
I samband med bokslutsberedningen prövas om ej ianspråktagna investeringsmedel får
överföras till kommande år.
Den totala investeringsvolymen uppgick 2010 till 145 378 tkr. Totalt utnyttjades 121 886 tkr.
Varav 4 389 tkr avsåg tryckavloppsanläggning i Nödinge som finansieras i
affärsverksamhetens investeringsfond. Därmed uppgår resterande ej utnyttjade budgetmedel
till 27 881 tkr. Av dessa föreslås 21 470 tkr överföras till 2011, vilket då skulle ge en total
investeringsvolym på 211 094 tkr inklusive leasingbilar och leasingdatorer.
Pågående investeringar som finansieras inom reinvesteringsanslaget har inte överförts. Dessa
får fullföljas inom ramen för 2011 års reinvesteringsanslag.
Om investeringsplanen genomförs kommer




nämndernas driftkostnader att öka med 20,5 mnkr/år på grund av ökade
kapitalkostnader (Kommunens avskrivningar ökar med 13,7 mnkr/år).
låneskulden att öka med 129 mnkr.
räntekostnaden att öka med 5,9 mnkr/år.

Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, 2011-02-16
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner överföringar av 2010 års investeringsmedel till 2011 med
21 470 tkr enligt bilaga.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner överföringar av 2010 års investeringsmedel till 2011 med
21 470 tkr enligt bilaga.
_____

Expedieras till;
Samtliga nämnder
Budgetchef
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KF § 39

KS0181/07

Funktionshinderpolitisk plan för Ale kommun, 2011-2014
Sektor kommunstyrelsen har utarbetat ett förslag till funktionshinderpolitisk plan. Planen togs
fram i nära samarbete med funktionshinderrörelsen och följer FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning som antogs av Sveriges riksdag den 15 december 2008
och som trädde i kraft i Sverige den 14 januari 2009.
Planens övergripande syfte är att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättning
att på lika villkor som andra delta i samhällslivet. Möjliga åtgärder för att uppnå planens
effektmål bedöms i många fall kunna genomföras inom ramen för den ordinarie kompetensoch verksamhetsutvecklingen.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Gunilla Hall, 2011-02-15
Handläggare: Joachim Wever, utvecklingsstrateg
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till funktionshinderpolitisk plan för Ale
kommun. Planen ”Ale för alla” ersätter ”Handikapplan – för delaktighet och jämlikhet”
som antogs av kommunfullmäktige den 30 mars 1998 och som reviderades av vård- och
omsorgsnämnden den 2 februari 2002.
2. Kommunfullmäktige beslutar att Funktionshinderpolitisk plan för Ale kommun, ”Ale för
alla”, gäller från och med 1 maj, 2011 och till och med 31 december, 2014.
3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samarbete med nämnderna ansvara för uppföljning
av den funktionshinderpolitiska planen och resultatet redovisas i årsredovisningen samt att
en ny reviderad plan för nästa planperiod tas fram under 2014.
Inlägg
Rose-Marie Fihn (FP)
Yrkande
Rose-Marie Fihn tillstyrker kommunstyrelsens beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till funktionshinderpolitisk plan för Ale
kommun. Planen ”Ale för alla” ersätter ”Handikapplan – för delaktighet och jämlikhet”
som antogs av kommunfullmäktige den 30 mars 1998 och som reviderades av vård- och
omsorgsnämnden den 2 februari 2002.
2. Kommunfullmäktige beslutar att Funktionshinderpolitisk plan för Ale kommun, ”Ale för
alla”, gäller från och med 1 maj, 2011 och till och med 31 december, 2014.
3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samarbete med nämnderna ansvara för uppföljning
av den funktionshinderpolitiska planen och resultatet redovisas i årsredovisningen samt att
en ny reviderad plan för nästa planperiod tas fram under 2014.
_____
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Prissättning av kommunens verksamhetsmark
Priset på kommunens industrimark bestäms av beslut 1998-05-25/26, Kf § 70. Priset får
variera mellan 50-150 kr/kvm exkl vatten och avlopp beroende av läge, beskaffenhet mm. Det
gällande beslutet gäller bara industrimark och inte annan verksamhetsmark såsom mark för
handel, kontor etc. Priset är idag inte marknadsmässigt och för de verksamhetsområden i bl a
Svenstorp, Osbacken och Häljered som nu planeras kan inte exploateringskostnaderna täckas
av intäkter baserade på gällande prisbeslut. Sektorn föreslår därför att kommunfullmäktige
upphäver 1998 års beslut om industrimarkspriser och i stället delegerar till kommunstyrelsen
att fortsättningsvis besluta om priser på all verksamhetsmark. Priset kan bestämmas
områdesvis eller i varje enskilt fall. Till grund för nya priser ska en jämförelse göras med priser
på jämförbar mark i närliggande kommuner.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Lennart Nilsson, 2011-02-07
Handläggare: Lars Lindström, mark- och exploateringsansvarig
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige upphäver beslut 1998-05-25/26, Kf § 70, angående pris på
industrimark i Ale kommun.
2. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att fortsättningsvis besluta om priser
för kommunens verksamhetsmark, områdesvis eller i varje enskilt fall. Priset ska vara
anpassat till marknadens och regionens priser på jämförbar mark.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige upphäver beslut 1998-05-25/26, Kf § 70, angående pris på
industrimark i Ale kommun.
2. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att fortsättningsvis besluta om priser
för kommunens verksamhetsmark, områdesvis eller i varje enskilt fall. Priset ska vara
anpassat till marknadens och regionens priser på jämförbar mark.
_____
Expedieras till:
Mark- och exploateringsansvarig

Justerandes sign
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Förslag till arrendetid och allmän tillgänglighet gällande arrendeavtal för Älvängen och
Nols Båtklubb
Ale kommun har för avsikt att skriva avtal med Älvängens och Nols båtklubbar. I arbetet med
förslag till avtal har olika arrendetider diskuterats.
Nol och Älvängens Båtklubb har i dag inga gällande arrendeavtal. Nols båtklubb har haft avtal
i 35 år på Ale kommuns fastighet.
Älvängens båtklubb har varit etablerad på Ale kommuns fastigheter utan avtal i 37 år.
Ale kommun har vid vissa situationer behov av att råda över sin mark. Långa arrendetider
minskar kommunens handlingsfrihet.
Förvaltningen föreslår ett nytt arrendeavtal med en arrendetid på 10 år, detta för att även följa
det förslag som föreslagits i förhandlingen mellan Göteborgs fastighetskontor och GREFAB
där Ale kommun är medlem.
Svenska Båtunionen har i sitt normavtal en första arrendeperiod på 25 år, vilket föreningarna
redan nyttjat, därefter förlängs avtalet med 10 år.
Förslag till arrendeavtal har diskuterats med båtklubbarna vid ett flertal tillfällen där
kommunen har hävdat 10 årig arrendetid.
I augusti 2010 inkom en namninsamling med 440 namnunderskrifter med ”krav på minst 25
årig arrendetid och i övrigt godtagbara villkor enligt Svenska Båtunionens normalförslag för
båtklubbar i landet”. Detta har utmynnat i ett politiskt löfte om 25- årigt arrende.
2011-01-19 inkom ett PM till Ale kommun gällande skydd och säkerhet för Nols båtklubb
(Bilaga 1). Nols Båtklubb har efter Trafikverkets ombyggnad av väg och järnväg fått ny entré
och har därigenom fått ett helt inhägnat område där allmänheten inte har det tillträde som
avses i gällande detaljplan. Detaljplanen föreskriver att ”Marken skall vara tillgänglig för
allmän gång- och cykeltrafik”, detta gäller hela båtklubbsområdet utan begränsningar.
Den politiska inriktningen har under beredningsarbetet för nya arrendeavtal varit mycket
tydlig gällande frågan om att allmänhetens möjlighet att nå älvstranden för t.ex. fiske och
rekreation, detta får inte hindras. Skrivningen i förslaget till arrendeavtal för Nols Båtklubb,
(Bilaga 2) ”Arrendestället skall hållas öppet och tillgängligt för allmänheten. Arrendatorn har
dock rätt att hindra allmän motorfordonstrafik på arrendestället. Allmänhetens möjlighet att
nå älvstranden och åmynningen för t.ex. fiske och rekreation skall garanteras genom öppning i
inhägnaden som är minst 1,2 meter bred och 2,2 meter hög i områdets nordöstra hörn (Blå
markering på kartbilaga).Området skall på detta vis vara tillgängligt för allmänheten dygnet
runt”. I förslaget till arrendeavtal för Älvängens Båtklubb står följande om tillgängligheten för
allmänheten (Bilaga 3) ”Arrendestället skall hållas öppet och tillgängligt för allmänheten.
Arrendatorn har rätt att hindra allmän motorfordonstrafik på arrendestället. Allmänhetens
möjlighet att nå älvstranden för t.ex. fiske och rekreation får ej hindras”.
Som exempel kan nämnas att Nödinge båtklubb och Älvängens båtklubb helt saknar stängsel
och inhägnad, det finns bara en enkel bom som hindrar motorfordonstrafik.
Gruppen Attraktivare Älv är enad om att det skall vara hög tillgänglighet på Ale kommuns
fastigheter vid älvstranden, detta innefattar även båtklubbarnas områden.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Lennart Nilsson, 2011-02-14
Handläggare: Jörgen Sundén, exploateringsingenjör
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att arrendetiden för ifrågavarande båtklubbar skall vara 25 år
med 5 års uppsägningstid och 10 års förlängning.
2. Kommunfullmäktige beslutar att de föreslagna arrendeavtalens skrivning om allmänhetens
tillgänglighet till kommunens fastigheter ska gälla. I Nol skall en dygnetruntöppen entré
vara placerad vid tidigare infart till området, i arrendeområdets nordöstra hörn.
3. Kommunfullmäktige beslutar att arrendeavgiften för båtklubbar i Ale kommun skall vara
3,60 kr per m2 i 2009 års penningvärde.
4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att teckna avtal enligt ovan beslutade
direktiv.
Under Kommunstyrelsens sammanträde, 2011-03-15, reserverade Göran Karlsson (V) och
Ingmarie Torstensson (V) sig mot beslutet i punkt 1 till förmån för följande yrkande:
(Kommunfullmäktige beslutar att arrendetid för ifrågavarande båtklubbar skall vara 10 år med 2 års
uppsägningstid och 10 års förlängning.)

Inlägg
Göran Karlsson (V), Paula Örn (S), Jan A Pressfeldt (AD)
Yrkande
Paula Örn (S) och Rose-Marie Fihn (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens beslutsförslag.
Göran Karlsson (V) lämnar följande ändringsyrkande av punkt 1:
Kommunfullmäktige beslutar att arrendetid för ifrågavarande båtklubbar skall vara 10 år med
2 års uppsägningstid och 10 års förlängning. I övrigt yrkas bifall till kommunstyrelsens
beslutsförslag punkterna 2,3 och 4.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens yrkande, dels Göran Karlssons (V)
yrkande och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens
beslutsförslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att arrendetiden för ifrågavarande båtklubbar skall vara 25 år
med 5 års uppsägningstid och 10 års förlängning.
2. Kommunfullmäktige beslutar att de föreslagna arrendeavtalens skrivning om allmänhetens
tillgänglighet till kommunens fastigheter ska gälla. I Nol skall en dygnetruntöppen entré
vara placerad vid tidigare infart till området, i arrendeområdets nordöstra hörn.
3. Kommunfullmäktige beslutar att arrendeavgiften för båtklubbar i Ale kommun skall vara
3,60 kr per m2 i 2009 års penningvärde.
4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att teckna avtal enligt ovan beslutade
direktiv.
Reservation
Göran Karlsson (V), Maria Bergérus (V) och Ingmarie Torstensson (V) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Göran Karlssons (V) yrkande.
Expedieras till;
Exploateringsingenjör
Nols Båtklubb
Älvängens Båtklubb

Justerandes sign
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Årsredovisning 2010 för samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn
Den 1 oktober 2005 bildades ett Samordningsförbund mellan Arbetsförmedling,
Försäkringskassa, Kungälvs kommun och Västra Götalandsregionen i enlighet med lagen
2003:1 210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Den 1 april 2008
utvidgades Samordningsförbundet till att omfatta fyra kommuner Ale, Kungälv, Stenungsund
och Tjörn.
Samordningsförbundets parter har lämnat bidrag till årets verksamhet med 1 585 tkr vardera,
totalt 6 340 tkr. I budget har avsatts medel för 13 olika projekt, totalt 9 038 tkr. Totalt har 8
284 tkr utnyttjats vilket innebär ett budgetöverskott på 753 tkr men ett negativt resultat för
året på 1 926 tkr. Det egna kapitalet uppgick per 31 december 2010 till 2 449 tkr.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, 2011-02-15
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner samordningsförbundets förslag till årsredovisning och
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner samordningsförbundets förslag till årsredovisning och
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.
_____
Expedieras till;
Samordningsförbundet

Justerandes sign
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Tillagningskök i äldreboende i Nödinge
Fastighetsavdelningen har på uppdrag av Kommunstyrelsen undersökt möjligheten att skapa
ett tillagningskök för att producera ca: 40 portioner 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.
För att förtydliga kostnader för projektet har Fastighetsavdelningen studerat två följande
alternativ:
Alternativ1: Direkt investeringen
Det här alternativet innebär att Ale kommun står för en investering för 500 tkr och en drift
kostnad för 48 tkr per år för tillagningsköket.
Alternativ2: Tilläggsavtal
Alternativet medför att via ett tilläggsavtal betalar Ale kommun till fastighetsägare en årsavgift
på 82 tkr (under 20 år) som täcker alla kostnader (kapital+drift) för tillagningsköket.
Enligt rutiner för investeringar i Ale kommun skall man undvika investeringar på externa
fastigheter, d.v.s. fastigheter som inte ägs av Ale kommun. Det här medför att alternativ 2 är
det lämpligaste förslaget i det här sammanhanget.
Eftersom det finns tidigare Kommunfullmäktige beslut (Dnr 237/86) om produktionsform
för kommunens kosthållning, krävs Kommunfullmäktige beslut om skapande utav ett
tillagningskök i äldreboende Nödinge.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Javad Taeyfi, fastighetschef, 2011-03-04
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner avvikelse av Kommunfullmäktige beslut (Dnr 237/86) om
produktionsform för kommunens kosthållning gällande tillagningskök i äldreboende
Nödinge.
2. Kommunfullmäktige godkänner att via ett tilläggsavtal betalar Ale kommun till
fastighetsägare en årsavgift på 82 tkr (under 20 år) för skapande av tillagningskök i
äldreboendet Nödinge.
Yrkande
Boel Holgersson (C) tillstyrker kommunstyrelsens beslutsförslag.
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BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner avvikelse av Kommunfullmäktige beslut (Dnr 237/86) om
produktionsform för kommunens kosthållning gällande tillagningskök i äldreboende
Nödinge.
2. Kommunfullmäktige godkänner att via ett tilläggsavtal betalar Ale kommun till
fastighetsägare en årsavgift på 82 tkr (under 20 år) för skapande av tillagningskök i
äldreboendet Nödinge.
_____
Expedieras till;
Fastighetschef
Utbildningsnämnden
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Justerandes sign
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Svar på motion från Kyrkbyskolan om ljusgårdar
I en motion från Ungdomsfullmäktige föreslås att kommunen ska se till att Kyrkbyskolans
ljusgårdar blir fixade.
Grunden till motionen är att eleverna menar att det skulle bidra till en bättre miljö för eleverna
och även en möjlighet att få jobba ute i frisk luft. Av motionen framkommer att det på
sommaren ofta är väldigt varmt och dåligt med luft i skolan och många då får huvudvärk och
har svårt att jobba och koncentrera sig. Om eleverna skulle få möjligheten att få sitta ute när
det är passande så skulle de få frisk luft och på så sätt kunna koncentrera sig bättre.
Motionen har remitterats till Utbildningsnämnden som behandlade ärendet under sitt
sammanträde 2011-02-23.
Av Utbildningsnämndens remissvar framgår att Kyrkbyskolan inom en nära framtid kommer
att genomgå stora renoveringar. Detta gäller såväl inomhus- som utomhusmiljö.
I arbetet som kommer att föregå renoveringen kommer skolledning och fastighetsansvariga
lyssna på elevernas önskemål och synpunkter på såväl yttre som inre miljö. Ljusgårdarna på
Kyrkbyskolan kommer att vara en av de frågor som ses över inför renoveringen.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, 2011-02-27
Handläggare: Stefan Lydén, förvaltningssekreterare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Ordföranden redogör för Ungdomsfullmäktiges beslut att ställa sig bakom motionen.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
_____
Expedieras
Ungdomsfullmäktige
Förvaltningssekreterare KS
Fastighetschef
Utbildningsnämnden
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Svar på motion från Kyrkbyskolan om cykelställ vid Kyrkbyskolan
I en motion från Ungdomsfullmäktige föreslås att kommunen ska se till att det finns möjlighet
att på ett bra sätt kunna ställa och förvara cyklar vid Kyrkbyskolan.
Grunden till motionen är att eleverna menar att cykelställ minskar risken för stölder eftersom
det då går att låsa fast cykeln. Av motionen framgår att det finns elever som väljer att inte
cykla till skolan för de är rädda att cyklarna skall bli stulna eller råka ut för skadegörelse.
Motionen har remitterats till Utbildningsnämnden som behandlade ärendet under sitt
sammanträde 2011-02-23.
Av Utbildningsnämndens remissvar framgår att Kyrkbyskolan i en nära framtid kommer
inom att genomgå stora renoveringar. Detta gäller såväl inomhus- som utomhusmiljö.
I arbetet som kommer att föregå renoveringen kommer skolledning och fastighetsansvariga
att lyssna på elevernas önskemål och synpunkter på såväl yttre som inre miljö. Möjlighet att
på ett bra sätt kunna ställa och förvara cyklar kommer att vara en av de frågor som ses över
inför den kommande renoveringen.
Av Utbildningsnämndens remissvar framkommer att man ställer sig bakom motionens
intentioner och föreslår att Kommunfullmäktige bifaller motionen om cykelställ vid
Kyrkbyskolan.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, 2011-02-27
Handläggare: Stefan Lydén, förvaltningssekreterare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska vara verkställd senast 30 april 2011.
Ordföranden redogör för Ungdomsfullmäktiges beslut att tillstyrka Kommunstyrelsens
beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska vara verkställd senast 30 april 2011.
____
Expedieras
Ungdomsfullmäktige
Fastighetschef
Utbildningsnämnden
Justerandes sign
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Svar på motion från Aroseniusskolan om maten på skolan
I en motion från Ungdomsfullmäktige föreslås att maten ska lagas i skolan och att den mat
som kommer till skolan ska vara tillagad så lite som möjligt.
Grunden till motionen är att ungdomarna menar att det finns elever som inte tycker om maten
eftersom det är mycket halvfabrikat. När maten tinas upp och sen fryses igen blir till slut
maten inte lika god. Detta kan innebära att eleverna kanske inte äter så mycket som de skulle
behöva för att bli mätta och klara skoldagen på ett bra sätt. Detta kan i sin tur leda till sämre
skolarbete och lärande.
Motionen har remitterats till Utbildningsnämnden som behandlade ärendet under sitt
sammanträde 2011-02-23.
Av Utbildningsnämndens remissvar framgår att matfrågan är viktig och för att kunna bemöta
frågan på bästa sätt är det bra att ha ett forum där man kan påverka detta. Ett sådant forum är
matrådet. Det första steget är att starta upp matrådet på Aroseniusskolan snarast. Där är det
möjligt att diskutera vidare kring dessa frågor för att uppnå en så vällagad och välsmakande
mat som så långt som möjligt inom de ekonomiska förutsättningar som finns.
Utbildningsnämnden framhåller att en representant från Ungdomsfullmäktige givetvis är
välkomna till mötet. Kallelse kommer att skickas ut.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, 2011-02-27
Handläggare: Stefan Lydén, förvaltningssekreterare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Ordföranden redogör för Ungdomsfullmäktiges beslut att ”skicka med” att matrådsfrågan är
viktig att ta upp. Ungdomsfullmäktige ifrågasätter systemet med matråd eftersom ungdomarna
upplever att man lämnar förslag men att de inte beaktas.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
_____
Expedieras till;
Ungdomsfullmäktige
Utbildningsnämnden
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Svar på motion från Aroseniusskolan om praon
I en motion från Ungdomsfullmäktige föreslås att kommunen ska återinföra prao-perioden
igen.
Grunden till motionen är att ungdomarna ser prao-perioden som en värdefull del i skolans
utbildning och att de därför tycker det är viktigt att den återinförs igen.
Motionen har remitterats till Utbildningsnämnden som behandlade ärendet under sitt
sammanträde 2011-02-23.
Av Utbildningsnämndens remissvar framgår att det inte finns några uttryckliga krav på att ha
prao i traditionell mening enligt allmänna råd och riktlinjer från Skolverket. Med "traditionell
mening" menas koncentration av praktisk yrkeslivsorientering som i många år förekommit i de
senaste två åren av grundskolan. Alltså en eller två veckor ”prao” i årskurs 8 respektive 9.
Utbildningsnämnden framför vidare att det i nya råd och rekommendationer betonas att
studie- och yrkesorientering ska vara naturliga inslag i grundskolans samtliga årskurser, inte
bara i årskurs 8 och 9. För att det ska vara möjligt att kunna genomföra detta går det inte
fortsätta att lägga den stora delen av elevernas kontakter med arbetslivet samt merparten av
studie- och yrkesvägledarnas insatser till årskurs 8 och 9.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, 2011-02-25
Handläggare: Stefan Lydén, förvaltningssekreterare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Yrkande
Monica Samuelsson (S) yrkar att motionen skall återremitteras till sektor kommunstyrelse för
ytterligare utredning för att kunna få enhetliga riktlinjer för alla skolor i kommunen gällande
prao.
Rose-Marie Fihn (FP) tillstyrker Monica Samuelssons (S) yrkande om återremiss.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige återremitterar motionen till sektor kommunstyrelse för ytterligare
utredning för att kunna få enhetliga riktlinjer för alla skolor i kommunen gällande prao.
_____
Expedieras till;
Ungdomsfullmäktige
Utbildningsnämnden
Förvaltningssekreterare, KS
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

28(34)

Sammanträdesdatum: 2011-03-28

KF § 48

KS0218/10

Svar på motion från Bohusskolan om att flytta ungdomsfullmäktiges sammanträden
till Nödinge
I en motion från Ungdomsfullmäktige föreslås att kommunen ska flytta Ungdomsfullmäktiges
sammanträden till Nödinge.
Grunden till motionen är att eleverna tycker att förbindelserna till Alafors är inte lika bra som
de till Nödinge. Att ha mötena i Nödinge skulle i enlighet med detta underlätta för eleverna
som inte har egen bil eller körkort.
Sektor Kommunstyrelsen har diskuterat frågan med Sektor Arbete, trygghet och omsorg för
att ta reda på om någon av lokalerna på Ale gymnasium skulle kunna användas för
Ungdomsfullmäktiges möten och funnit att tillgången på stora sammanträdeslokaler i Ale
kommun är dålig.
Ungdomsfullmäktiges ledamöter är ungefär femtio personer till antalet. Utöver detta sitter
elever från årskurs 8 med på vårterminens möten. Tillsammans med kontaktpolitiker, lärare,
KF-presidium och ordförande för de olika nämnderna är bedömningen att det krävs en
sammanträdeslokal för cirka 80 personer. Gymnasiets teatersalong är tillräckligt stor för att
kunna rymma Ungdomsfullmäktige, men erfarenheterna från när Kommunfullmäktige och
Ungdomsfullmäktige hade sina sammanträden i lokalen är att det inte fungerade speciellt bra i
praktiken.
Slutsatsen är att det inte finns någon sammanträdeslokal som rymmer det stora antal personer
som behövs för att genomföra Ungdomsfullmäktiges sammanträden.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, 2011-02-25
Handläggare: Stefan Lydén, förvaltningssekreterare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
_____
Expedieras till;
Ungdomsfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

29(34)

Sammanträdesdatum: 2011-03-28

KF § 49

KS0220/10

Svar på motion från Ahlafors Fria skola om att asfaltera Torpvägen
I en motion från Ungdomsfullmäktige föreslås att kommunen ska asfaltera Torpvägen ner till
Älvängen.
Grunden till motionen är att eleverna vill ha asfaltsväg från Alebräckevägen genom Torpvägen
och ner till Älvängen. Av motionen framgår att när gruset under vintern fryser fast och blir till
is på vägen innebär detta en stor risk för bilar att åka ner i diket och svårare att åka när det
kommer mötande trafik.
Gruset på vägen orsakar också både stenskott på bilarna, som kostar flera tusen att reparera,
samt stenar som ”smätter” på de som går bredvid. Det är också så att många ungdomar roar
sig med att ”raca” på vägen eftersom det är en grusväg och då håller de på att köra på en.
Motionen har blivit remitterad till sektor Samhällsbyggnad som i tjänsteutlåtande, daterat
2011-02-28, konstaterar att Alafors-Tollereds vägsamfällighet är ansvariga väghållare för den
aktuella vägen. Eftersom det är väghållaren som bestämmer om en väg ska bli asfalterad är det
också dom som ska bekosta en sådan asfaltering. Detta är inte en fråga som Ale kommun
råder över.
Med anledning av att det inte är fråga om en kommunal väg väljer sektor Samhällsbyggnad att
inte lämna något förslag på avslag eller bifall till motionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, 2011-03-01
Handläggare: Stefan Lydén, förvaltningssekreterare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige konstaterar att eftersom Torpvägen inte är en kommunal väg kan
kommunfullmäktige inte fatta beslut i frågan.
Ordföranden meddelar att Ungdomsfullmäktiges inte har något ytterligare att tillföra i
sakfrågan.
Yrkande
Klas Nordh (FP) yrkar att motionen skall avslås och lämnar följande beslutsförslag;
1. Kommunfullmäktige avslår motionen och konstaterar att eftersom Torpvägen inte är en
kommunal väg kan kommunfullmäktige inte fatta beslut i frågan.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen och konstaterar att eftersom Torpvägen inte är en
kommunal väg kan kommunfullmäktige inte fatta beslut i frågan.
_____
Expedieras till; Ungdomsfullmäktige
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

30(34)

Sammanträdesdatum: 2011-03-28

KF § 50

KS0219/10

Svar på motion från Ahlafors Fria skola om fritidskorten
I en motion från ungdomsfullmäktige föreslås förändringar i giltighet vad gäller tider och
zoner för fritidskortet. Ungdomarna föreslår att fritidskortet ska gälla:
1.
2.
3.
4.

I Göteborg också
Från kl. 15:00
Hela dagarna på helger och lov
På sommarlovet

Grunden till motionen är att ungdomarna är missnöjda med att de inte kan utnyttja
fritidskortet till kulturutbudet i Göteborg och inte kan använda fritidskortet under
sommarlovet och under fler timmar på dygnet.
Syftet med Ale Fritidskort är att kommunens ungdomar gratis ska kunna ta sig till kommunens
aktiviteter som finns för kommunens ungdomar, som exempelvis till fritidsgårdar och idrott. I
dag gäller kortet från 16- 22 på vardagar och under helger och lov 04-22 ( inte sommarlovet).
Ungdomar har tidigare framfört önskemål om att kortet ska gälla senare eftersom en del
fritidsgårdar har öppet till 23 samt att man vill kunna använda kortet under sommarlovet. Vid
kommunstyrelsens sammanträde 2010-11-23 behandlades kommunens förslag till
trafikförändringar till Västtrafiks Trafikförsörjningsplan för 2012. Kommunen vill att
Västtrafik räknar på kostnader för att förlänga giltighetstid på fritidskortet till 24:00 och
giltighet under sommarlovet.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Lennart Nilsson, 2011-02-10
Handläggare: Annika Friberg, miljöplanerare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Ordföranden redogör för Ungdomsfullmäktiges behandling av ärendet, inget motförslag till
kommunstyrelsens beslutsförslag lämnades.
Inlägg
Jean Altun (S)
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
_____
Expedieras till;
Ungdomsfullmäktige
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

31(34)

Sammanträdesdatum: 2011-03-28

KF § 51

KS0173/09

Svar på motion från Sven Pettersson (S) om fotbollsplan/lekyta norr om
Klockarevägen i Nödinge
En motion har inkommit från Sven Pettersson (S) om att anlägga en ny fotbollsplan/lekyta
norr om Klockarevägen i Nödinge på gärdet mellan Klockarevägen 28 och 34. Motionären
anser att området ligger naturskönt mitt i byn och nås trafiksäkert från den blivande gc-vägen i
området med bro över Hållsdammsbäcken till skolområdet i Nödinge.
Både Tekniska nämnden och Miljö- och byggnämnden har lämnat väl bearbetade och
motiverade avslagsförslag.
Sektor kommunstyrelsen anser att den redan beslutade gc-förbindelsen i det aktuella området
med bro över Hållsdammsbäcken först skall byggas innan beslut om ytterligare anläggningar
tas. Detta stöds även av att nya lekytor tillkommer vid Äppelgårdens förskola samt av att en
ny fotbollsplan i området troligen bör placeras strax intill förskolan för att optimera
användningen.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Lennart Nilsson, 2011-01-30
Handläggare: Lennart Nilsson, samhällsplanringschef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Inlägg
Paula Örn (S)
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
_____
Expedieras till;
Sven Pettersson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

32(34)

Sammanträdesdatum: 2011-03-28

KF § 52

KS0232/08

Svar på motion från Rose-Marie Fihn, Lars-Erik Carlbom och Klas Nordh (FP) om
resegaranti för färdtjänsten
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-01-25 behandlades en motion från Rose-Marie
Fihn, Lars-Erik Carlbom och Klas Nordh (FP) om att Ale kommun borde införa en
resegaranti för färdtjänsten. I beslut KF§19 återremitteras ärendet till kommunstyrelsen för ett
klargörande av de ekonomiska förutsättningarna för ett genomförande.
I tjänsteskrivelsen hade Västtrafik lämnat med synpunkt om att det är Västtrafik som kan ta
beslut i frågan.
Motionen behandlades igen vi kommunfullmäktiges sammanträde den 2010-09-27. I beslut
KF§124 återremitteras ärendet till kommunstyrelsen med motiveringen att kommunen ska ta
erforderliga kontakter med Västtrafik i ärendet och klargöra vad som gäller i
beslutskompetensfrågan.
Enligt lag (1997:743) om ansvar för viss kollektiv persontrafik skall det i varje län finnas
länstrafikansvariga som ansvarar för den lokala och regionala linjetrafiken för
persontransporter. Länstrafikansvariga i Västra Götalands län är regionen och kommunerna
gemensamt.
De länstrafikansvarigas uppgifter skall handhas av en trafikhuvudman som är ett aktiebolag,
Västtrafik AB. Ägarnas uppdrag till Västtrafik är att handha kollektiv persontrafik. Ale
kommun har även uppdragit till Västtrafik att handha drift av beställningscentral och
upphandling och drift av anropsstyrd trafik (färdtjänst).
Ale kommun har i remissyttrande på Västtrafiks verksamhetsplan för 2011-2013 och för 20122014 uttryckt önskemål om att Västtrafik skall utveckla en resegaranti för färdtjänstresenärer.
Det finns idag flera exempel på trafikhuvudmän, exempelvis AB Storstockholms lokaltrafik
(SL) och Hallandstrafiken som har en resegaranti för färdtjänstresenärer.
Motionen om att Ale kommun skall införa en resegaranti för färdtjänst bör avslås då det är
Västtrafik AB som skall ansvara för att en resegaranti för färdtjänst införs.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Lennart Nilsson, 2011-02-09
Handläggare: Annika Friberg, miljöplanerare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen
2. Kommunfullmäktige uppdrar till Ale kommuns politiska representant i delregionala
ägarrådet/forum att verka för införandet av en resegaranti för färdtjänstresenärer.
___
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

33(34)

Sammanträdesdatum: 2011-03-28

forts. KF § 52

KS0232/08

Under kommunstyrelsens sammanträde lämnade Rose-Marie Fihn (FP) följande
protokollsanteckning:
Ordföranden tillåter Rose-Marie Fihn att göra följande protokollsanteckning: ”Jag väljer att inte än en gång
yrka bifall till motionen även om jag fortfarande anser att en resegaranti för färdtjänsten ska införas!
Jag känner mig nöjd med att:
Kommunfullmäktige uppdrar till Ale kommuns politiska representant i delregionala ägarrådet/forum att
verka för införandet av en resegaranti för färdtjänstresenärer.
I remissen till Västtrafiks verksamhetsplan 2012-2014 finns en punkt ”Utveckla resegaranti för
färdtjänstresenärerna! Färdtjänstresenärerna i ett flertal andra kommuner erbjuds en färdtjänstgaranti genom
sina respektive trafikhuvudmän, Hallandstrafiken och Storstockholms lokaltrafik”.

Inlägg
Rose-Marie Fihn (FP), Jarl Karlsson (S), Göran Karlsson (V)
Yrkande
Göran Karlsson (V) tillstyrker kommunstyrelsens beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen
2. Kommunfullmäktige uppdrar till Ale kommuns politiska representant i delregionala
ägarrådet/forum att verka för införandet av en resegaranti för färdtjänstresenärer.
Protokollsanteckning
Ordföranden godkänner att Rose-Marie Fihn lämnar följande protokollsanteckning;
”Jag väljer att inte än en gång yrka bifall till motionen även om jag fortfarande anser att en resegaranti för
färdtjänsten ska införas!
Jag känner mig nöjd med att:
Kommunfullmäktige uppdrar till Ale kommuns politiska representant i delregionala ägarrådet/forum att
verka för införandet av en resegaranti för färdtjänstresenärer.
I remissen till Västtrafiks verksamhetsplan 2012-2014 finns en punkt ”Utveckla resegaranti för
färdtjänstresenärerna! Färdtjänstresenärerna i ett flertal andra kommuner erbjuds en färdtjänstgaranti genom
sina respektive trafikhuvudmän, Hallandstrafiken och Storstockholms lokaltrafik”.

_____

Expedieras till;
Rose-Marie Fihn (FP), Lars-Erik Carlbom (FP), Klas Nordh (FP)
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens vice ordförande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

34(34)

Sammanträdesdatum: 2011-03-28

KF § 53
Delgivningar
Kommunfullmäktige delges följande dokument:


Årsrapport och revisionsberättelse från Starrkärrs Bygdegårdsförening, daterad 201102-27.

BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar delgivningen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

