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Sammanträdesdatum: 2011-04-18
Plats och tid:

A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:00 – 21:00

Närvarande ledamöter:

Klas Nordh (FP), ordförande
Mikael Berglund (M)
Kajsa Nilsson (M)
Dennis Larsen (M)
Dan Björk (M)
Boel Holgersson (C)
Rose-Marie Fihn (FP)
Chatarina Engström (KD)
Eva Eriksson (S)
Paula Örn (S)
Dennis Ljunggren (S)
Monica Samuelsson (S)
Toni Andersson (S)
Elisabeth Bredesen (S)
Göran Karlsson (V)
Peter Rosengren (MP)
Ingela Nordhall (AD)
Helene Ahlberg (AD)
Rune Karlsson (SD)

Peter Kornesjö (M)
Isabell Korn (M)
Jan Skog (M)
Fredrik Johansson (M)
Åke Johansson (M)
Anitha Kristiansson (C)
Sune Rydén (KD)
Jarl Karlsson (S)
Rolf Gustavsson (S)
Jean Altun (S)
Inga-Lill Andersson (S)
Natalya Raad (S)
Elaine Björkman (S)
Peter Ohlsson (S)
Ingmarie Torstensson (V)
Jan A. Pressfeldt (AD)
Ulf-Göran Solving (AD)
Lars-Eric Calås (AD)
Johan Fjellheim (SD)

Tjänstgörande ersättare:

Daniel Madsen (M),
Joanna Wolodarska Nord (FP)
Tyrone Hansson (S)
Tommy Gustafsson (V)
Robert Jansson (SD)

Inge Nilsson (M)
Hasse Andersson (S)
Mahlin Pettersson (S)
Börje Ohlsson (AD)

Ersättare och övriga deltagare: Ida Löfgren (M)
Lennarth Nilsson (M)
Sten-Åke Oveborn (C)
Jonatan Sundeen (KD)
Kerstin Ståhl (S)
Rikard Paulin (S)
Mohammed Bitar (S)

Daniel Mörner (M)
Åke Niklasson (C), § 55-66
Jan Samuelsson (FP)
Tony Karlsson (KD)
Stina-Kajsa Melin (S)
Viveca Arvidsson (S)

Lennart Dage, BanaVäg i Väst,
Johan Hasselqvist, Västtrafik

Stefan Kraft, Västtrafik

Håkan Spång, administrativ chef

Stefan Lydén, sekreterare

Utses att justera:

Mikael Berglund och Paula Örn

Justeringens plats och tid:

Kommunledningens lokaler, Ale torg 7, 2011-04-27, klockan 16:00

Paragrafer:

54-66

Underskrifter:
………………………………………
Stefan Lydén, Sekreterare
………………………………………
Klas Nordh, Ordförande
……………………………………… ………………………………………
Mikael Berglund, Justerare
Paula Örn, Justerare
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Sammanträdesdatum: 2011-04-18

KF § 54
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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Sammanträdesdatum: 2011-04-18

KF § 55
Information om samverkan mellan Bana Väg i Väst och Västtrafik resten av
projekttiden och hur det kommer att fungera därefter.
Under Kommunfullmäktiges sammanträde lämnar Lennart Dage, projektchef BanaVäg i
Väst, Stefan Kraft och Johan Hasselqvist, ansvariga för Västtrafiks verksamhet i Ale
kommun, information om samverkan mellan Bana Väg i Väst och Västtrafik resten av
projekttiden och hur det kommer att fungera därefter.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar informationen.
___
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Sammanträdesdatum: 2011-04-18

KF § 56
Återkoppling av Demokratibarometern
Hasse Andersson (S) lämnar information om resultatet av den enkätundersökning,
Demokratibarometern, som fullmäktiges ledamöter och ersättare besvarade under
föregående sammanträde.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar informationen.
2. Kommunfullmäktige överlämnar resultatet till demokratiberedningen för vidare analys.
___
Expedieras till:
Beredningen för demokratifrågor
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Sammanträdesdatum: 2011-04-18

KF § 57
Redovisning av Kommunstyrelsens detaljbudget
På Kommunfullmäktiges föregående sammanträden, 2011-02-28 och 2011-03-28 har
information lämnats om detaljbudgetarna för Samhällsbyggnadsnämnden, Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden, Utbildningsnämnden, Överförmyndarnämnden och Kultur- och
fritidsnämnden.
På Kommunfullmäktiges sammanträde lämnar Kommunstyrelsen information om sin
detaljbudget.
Inlägg
Mikael Berglund (M), Paula Örn (S), Jarl Karlsson (S)
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar informationen.
___
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Sammanträdesdatum: 2011-04-18

KF § 58

KS0003/11

Val av ledamot till Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott
Kommunfullmäktige entledigade, 2011-03-28, § 35, Jan Skog (M) från uppdraget som
ordförande i Kultur- och fritidsnämnden och dess arbetsutskott.
Kommunfullmäktige utsåg ny ordförande i nämnden och dess arbetsutskott samt valde in en
ny ledamot i nämnden.
Kommunfullmäktiges beslut behöver kompletteras med beslut om ny ledamot i Kultur- och
Fritidsnämndens arbetsutskott.
Valberedningens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige utser Dan Björk (M) till ny ledamot i Kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige utser Dan Björk (M) till ny ledamot i Kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott.
___
Expedieras till:
Respektive vald
Kommunsekreteraren
Kultur- och fritidsnämnden
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Sammanträdesdatum: 2011-04-18

KF § 59

KS0003/11

Avsägelse från Per Carlsson (M) från uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen samt
fyllnadsval
Per Carlsson (M) har i skrivelse, daterad 2011-04-08, begärt att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen.
Valberedningens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige entledigar Per Carlsson (M) från sitt uppdrag som ersättare i
Kommunstyrelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Boel Holgersson (C) till ny ersättare i Kommunstyrelsen efter
Per Carlsson (M).
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Per Carlsson (M) från sitt uppdrag som ersättare i
Kommunstyrelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Boel Holgersson (C) till ny ersättare i Kommunstyrelsen efter
Per Carlsson (M).
_____
Expedieras till:
Respektive vald
Kommunsekreteraren
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

10(18)

Sammanträdesdatum: 2011-04-18

KF § 60
Val av ersättare till Valnämnden
Under Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-03-28 bordlades frågan om utseende av
ersättare i Valnämnden.
Valberedningens beslutsförlag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige utser Kerstin Grund (S) till ny ersättare i Valnämnden efter Gun
Pettersson (S).
BESLUT
1. Kommunfullmäktige utser Kerstin Grund (S) till ny ersättare i Valnämnden efter Gun
Pettersson (S).
___
Expedieras till:
Respektive vald
Valnämnden
Kommunsekreteraren
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Sammanträdesdatum: 2011-04-18

KF § 61

KS0280/10

Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands län,
skatteväxling och mellankommunal utjämning.
Regionala Ägarrådet har utarbetat och översänt förslag till avtal om ansvar för den regionala
kollektivtrafiken med två bilagor beträffande skatteväxling respektive principer för tillköp.
Dessutom har de även översänt förslag till samverkansformer kring kollektivtrafiken i Västra
Götaland.
Västsvenska Kommunförbundens samorganisation, VästKom, har på uppdrag av Regionala
Ägarrådet utarbetat ett förslag till ett mellankommunalt kostnadsutjämningssystem som
innebär att de kommuner som visar stort positivt utfall, under två år skall bidraga till de
kommuner som drabbas av stort negativt utfall.
Regionala Ägarrådet önskar att respektive kommunfullmäktige fattar beslut under april
månad 2011 i de aktuella frågeställningarna så att ett nytt kollektivtrafikavtal med bilagor kan
undertecknas i anslutning till årsstämman för Västtrafik den 27 maj 2011.
Sektor kommunstyrelsen föreslår att förslaget till avtal och förslaget på mellankommunal
kostnadsutjämning godkännes.
Motivet till godkännandet kan sammanfattningsvis redovisas genom att peka på den
enkelhet och tydlighet en ägare kan uppvisa gentemot den som 49 kommuner och VGR
gemensamt kan åstadkomma.
Vad gäller den mellankommunala kostnadsutjämningen upplevs den som en förutsättning
för att ägarförändringen skall komma till stånd varför Ale kommun, trots den stora
ekonomiska uppoffringen detta innebär, föreslås acceptera förslaget.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Lennart Nilsson, samhällsplaneringschef 2011-03-01
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i
Västra Götalands län enligt utsänt förslag med innebörd att Västra Götalandsregionen
från den 1 januari 2012 ska vara regional kollektivtrafikmyndighet samt att en
skatteväxling med 43 öre genomförs för att möjliggöra detta.
2. Kommunfullmäktige beslutar att samverkan mellan kommunerna och regionen ska ske i
enlighet med rapporten: Samverkansformer kring kollektivtrafiken i Västra Götaland.
3. Kommunfullmäktige beslutar att under förutsättning av beslut enligt ovan om ansvar för
den regionala kollektivtrafiken uppdra åt kommunstyrelsen att teckna avtal om
överlåtelse av samtliga av kommunen innehavda aktier i Västtrafik AB till Västra
Götalandsregionen med tillträdesdag den1 januari 2012 mot en köpeskilling som för
respektive kommun uppgår till kommunens andel av bolagets nominella aktiekapital
enligt kommunens aktieinnehav på överlåtelsedagen.
4. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna VästKoms styrelsebeslut 2011-02-24 § 6
innebärande att Ale kommun accepterar medverkan i en tvåårig mellankommunal
kostnadsutjämning som innebär att Ale kommuns kostnader för kollektivtrafiken år 2012
minskar med cirka 3,5 miljoner kronor och år 2013 med cirka 5,9 miljoner kronor för att
slutligen år 2014 erhålla full effekt på cirka 8,5 miljoner kronor.
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum: 2011-04-18

KF § 61 (forts.)

KS0280/10

5. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande eller hans ersättare att
underteckna erforderliga avtal.
Inlägg
Mikael Berglund (M), Paula Örn (S), Sune Rydén (KD), Peter Rosengren (MP), Jarl Karlsson
(S), Jan A Pressfeldt (AD) och Inga-Lill Andersson (S).
Yrkanden
Mikael Berglund (M), Paula Örn (S), Sune Rydén (KD) och Jarl Karlsson (S) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i
Västra Götalands län enligt utsänt förslag med innebörd att Västra Götalandsregionen
från den 1 januari 2012 ska vara regional kollektivtrafikmyndighet samt att en
skatteväxling med 43 öre genomförs för att möjliggöra detta.
2. Kommunfullmäktige beslutar att samverkan mellan kommunerna och regionen ska ske i
enlighet med rapporten: Samverkansformer kring kollektivtrafiken i Västra Götaland.
3. Kommunfullmäktige beslutar att under förutsättning av beslut enligt ovan om ansvar för
den regionala kollektivtrafiken uppdra åt kommunstyrelsen att teckna avtal om
överlåtelse av samtliga av kommunen innehavda aktier i Västtrafik AB till Västra
Götalandsregionen med tillträdesdag den1 januari 2012 mot en köpeskilling som för
respektive kommun uppgår till kommunens andel av bolagets nominella aktiekapital
enligt kommunens aktieinnehav på överlåtelsedagen.
4. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna VästKoms styrelsebeslut 2011-02-24 § 6
innebärande att Ale kommun accepterar medverkan i en tvåårig mellankommunal
kostnadsutjämning som innebär att Ale kommuns kostnader för kollektivtrafiken år 2012
minskar med cirka 3,5 miljoner kronor och år 2013 med cirka 5,9 miljoner kronor för att
slutligen år 2014 erhålla full effekt på cirka 8,5 miljoner kronor.
5. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande eller hans ersättare att
underteckna erforderliga avtal.
___
Expedieras till:
Regionala ägarrådets kansli
Ulrika Bokeberg, Västra Götalandsregionen
Västtrafik AB
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Sammanträdesdatum: 2011-04-18

KF § 62

KS0012/11

Ändring av bolagsordningen i Ale Utveckling AB på grund av ändrat behov av
revisorer så länge bolaget är vilande
Auktoriserad revisor: Utifrån ny lagstiftning från den 1 november 2010 behöver inte mindre
bolag ha auktoriserad revisor. Då lagen träder ikraft det angivna datumet innebär det för Ale
Utveckling AB, verksamhetsåret 2011. Beslut på att inte ha någon auktoriserad revisor ska
tas på bolagsstämman 2011.
Lekmannarevisor: Beslut om att det inte ska finnas någon lekmannarevisor i bolaget så länge
det är vilande, d.v.s. inte driver någon verksamhet, har tagits i KS 2011-02-15.
Ale Utveckling AB:s bolagsordning måste dock ändras och det får ej ske utan godkännande
av kommunfullmäktige i Ale kommun. Ale Utveckling AB:s bolagsordning § 9 avseende
revisorer föreslås därför ändras enligt bifogade förslag till ny bolagsordning.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Jerry Brattåsen, 2011-03-14
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner att Ale Utveckling AB:s bolagsordning § 9 avseende
revisorer ändras enligt bifogade förslag till ny bolagsordning.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner att Ale Utveckling AB:s bolagsordning § 9 avseende
revisorer ändras enligt bifogade förslag till ny bolagsordning.
___
Expedieras till:
Näringslivschef
Redovisningschef
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Sammanträdesdatum: 2011-04-18

KF § 63

KS0045/11

Motioner som inte beretts färdigt
Enligt kommunallagens regler ska en motion beredas så att kommunfullmäktige kan fatta
beslut med anledning av motionen inom ett år från det att motionen väckts. Kan
beredningen av motionen inte avslutas inom den föreskrivna ettårsfristen ska detta anmälas
till fullmäktige inom samma tid.
Av kommunfullmäktiges arbetsordning, § 32, framgår att kommunstyrelsen två gånger varje
år ska redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen ska ske till fullmäktiges
sammanträden i april och oktober.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, 2011-03-03
Handläggare: Stefan Lydén, förvaltningssekreterare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen av ej slutbehandlade motioner.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen av ej slutbehandlade motioner.
___
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Sammanträdesdatum: 2011-04-18

KF § 64

KS0040/11

Taxa för Ale Arena
Fritidstaxorna och dess tillämpning behöver anpassas till den nya situationen beträffande Ale
Arena. Den taxa som finns för Jennylunds Isbana behöver ersättas av en taxa som gäller för
Ale Arena samt förklaringar av de olika taxorna.
Följande justeringar/förändringar föreslås:
-

Kategorin Jennylunds Isbana ändras till Ale Arena.
Under kategorin Ale Arena införs följande taxor
T0
Träning hel bana kr/tim
0
Träning halv bana kr/tim
0
Publik Arr/A-lag/tillf. 3 tim, kr

-

T1
500
250
4 000

T2
1 000
500

T3
1 500
750
8 000

T4
2 000

Under texten fritidsanläggningar
Vid arrangemang när Ale Arena inte har is görs individuella avtal med förhyraren vad
gäller kostnad för lokalhyran.
Taxa 2 = lägg till max betalning 8 tim/dag vid cup.

Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, 2011-03-30
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att införa taxa för Ale Arena enligt ovan redovisade förslag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska gälla från och med 2011-07-01.
Inlägg
Isabell Korn (M)
Yrkanden
Isabell Korn (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens beslutsförslag samt lämnar två
ändringsyrkanden:
1. Att orden ”lägg till” raderas vad gäller taxa 2.
2. Att den nya taxan ska gälla från och med 2011-05-01.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens beslutsförlsag under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.
Därefter ställer ordföranden Isabell Korns (M) ändringsyrkanden under proposition och
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med dessa.
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Sammanträdesdatum: 2011-04-18

KF § 64 (forts.)

KS0040/11

1. Kommunfullmäktige beslutar att införa taxa för Ale Arena enligt ovan redovisade
förslag.
2. Kommunfullmäktige godkänner att en redaktionell förändring görs; orden ”lägg till”
raderas vad gäller taxa 2.
3. Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska gälla från och med 2011-05-01.
___
Expedieras till:
Budgetchef
Kultur- och fritidsnämnden
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Sammanträdesdatum: 2011-04-18

KF § 65

KS0096/11

Motion från Johan Fjellheim (SD) och Robert Jansson (SD) om att vitalisera
demokratin i kommunen
Johan Fjellheim (SD) och Robert Jansson (SD) har inkommit med en motion, daterad 201101-18, om att vitalisera demokratin i Ale.
Motionärerna föreslår att Ale kommun i frågor som bedöms vara av stort intresse förhör sig
om den allmänna uppfattningen, att kommunen inför en webbaserad plattform för
invånarnas synpunkter på kommunens webbsida och att medborgarförslag och motioner ska
publiceras på kommunens webbsida.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
___
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum: 2011-04-18

KF § 66

KS0094/11

Motion från Kajsa Nilsson (M) med förslag om promenadmöjlighet runt Vimmersjön
Kajsa Nilsson (M) har inkommit med en motion, daterad 2011-04-17, om att det ska vara
möjligt att promenera runt Vimmersjön i Nödinge.
Motionären föreslår att sträckan mellan Dammens väg och Torpavägen iordningsställs för
promenader.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
___
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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