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Daniel Madsen (M)
Daniel Mörner (M)
Joanna Wolodarska Nord (FP)
Kerstin Ståhl (S)
Klas Karlsson (S)
Rikard Paulin (S)
Maria Bergérus (V), § 83-90

Inge Nilsson (M), § 83-85
Lennarth Nilsson (M)
Hasse Andersson (S)
Stina-Kajsa Melin (S)
Mohammed Bitar (S)
Viveca Arvidsson (S)
Marcus Larsson (MP)

Ersättare och övriga deltagare: Jan Samuelsson (FP)
Börje Ohlsson (AD)
Robert Jansson (SD)
Håkan Spång, administrativ chef

Tony Karlsson (KD)
Irma Solving (AD)
Stefan Lydén, sekreterare

Utses att justera:

Willy Kölborg och Ingela Nordhall

Justeringens plats och tid:

Kommunledningens lokaler, Ale torg 7, 2011-06-29, klockan 14:00

Paragrafer:

83-100

Underskrifter:
………………………………………
Stefan Lydén, Sekreterare
………………………………………
Klas Nordh, Ordförande
……………………………………… ………………………………………
Willy Kölborg, Justerare
Ingela Nordhall, Justerare
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Kommunfullmäktige
2011-06-20
KF § 83
Extra ärende
Klas Nordh (FP), ordförande, väcker frågan om Kommunfullmäktige kan behandla
följande extra ärende vid dagens sammanträde:


Ansökan från Kultur- och fritidsnämnden om tilläggsanslag för kostnader för Ale
arena.

BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner enhälligt att ärendet behandlas vid dagens
sammanträde.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
2011-06-20

KF § 84
Allmänhetens frågestund
Kommunfullmäktige har beslutat att införa allmänhetens frågestund i anslutning till sina
sammanträden då det är möjligt för allmänheten att ställa frågor. Frågestunden ligger som
första punkt på fullmäktiges möten.
Frågorna från allmänheten ska gälla de ärendepunkter som fullmäktige ska diskutera under
sina respektive sammanträden.
Inga frågor ställdes under fullmäktiges sammanträde.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
2011-06-20

KF § 85
Utdelning av Ungdomsstipendiet "Ett gott föredöme"
I Ale kommun finns ett stipendium som delas ut till personer under 25 år eller till föreningar
och ideella organisationer som arbetar med barn- och ungdomsfrågor utifrån ungdomars
perspektiv.
För att få stipendiet ska man vara ett gott föredöme för andra ungdomar.
Årets ungdomsstipendium ”Ett gott föredöme 2011” tillfaller Föreningen Löftet.
Under kommunfullmäktiges sammanträde delas stipendiet ut av Kultur- och
fritidsnämndens ordförande Isabell Korn (M).
___

Justerandes sign
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KF § 86
Information om resultatet från enkätundersökningen, Lokal Uppföljning av
ungdomspolitiken (LUPP)
Ungdomsstyrelsen erbjuder Sveriges kommuner att genomföra en enkätundersökning,
Lupp (Lokal Uppföljning av Ungdomspolitik.).
Under Kommunfullmäktiges sammanträde lämnar Sven Nielsen, Lotti Klug och Annika
Nilsson information om resultatet av enkätundersökningen.
Inlägg
Mikael Berglund (M)
BESLUT:
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen av enkätundersökningen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 87

KS0003/11

Begäran om entledigande från Viveca Arvidsson (S) från uppdrag som ersättare i
Kommunstyrelsens personalutskott samt fyllnadsval
Viveca Arvidsson (S) begär i skrivelse, daterad 2011-06-07, om att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsens personalutskott.
Valberedningens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige entledigar Viveca Arvidsson (S) från sitt uppdrag som
ersättare i Kommunstyrelsens personalutskott
2. Kommunfullmäktige utser Paula Örn (S) som ny ersättare i Kommunstyrelsens
personalutskott.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Viveca Arvidsson (S) från sitt uppdrag som
ersättare i Kommunstyrelsens personalutskott
2. Kommunfullmäktige utser Paula Örn (S) som ny ersättare i Kommunstyrelsens
personalutskott.
___
Expedieras till:
Respektive vald
Kommunstyrelsens personalutskott

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
2011-06-20
KF § 88

KS0120/11

Ansökan från kultur- och fritidsnämnden om tilläggsanslag för kostnader för Ale
Arena
Från och med 2011 har driften av Ale Arena övergått i kommunal regi. Ansvaret för
kommunens idrottsanläggningar åvilar kultur och fritidsnämnden och de av kommunen
avsatta resurserna för Ale Arena har i samband med Kommunfullmäktiges beslut 2011-0228, KF § 22 överförts till denna nämnd. Kommunfullmäktig e beslutade dessutom 2011-0418, KF § 64 om Taxa för Ale Arena att gälla från och med 2011-05-01.
Kultur- och fritidsnämnden har 2011-05-11, KFN § 56 ansökt hos kommunstyrelsen om
tilläggsanslag för att täcka beräknade kvarvarande kostnader för Ale Arena under hösten.
Det framgår inte klart hur stora dessa kvarvarande kostnader är men sektor
kommunstyrelsen kan ändå konstatera att drift och skötsel av anläggningen kommer att ta
omfattande resurser i anspråk. I konkurrens med kommunens lagstadgade och övriga
prioriterade verksamheter finns det inte utrymme för en finansiering av nuvarande
verksamhetsinnehåll helt med kommunens medel. Andra lösningar måste sökas både
finansiellt och verksamhetsmässigt. Sektor kommunstyrelsen föreslår därför att ansökan om
tilläggsanslag för kostnader för Ale Arena avslås.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef, 2011-05-27
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår kultur- och fritidsnämndens ansökan om tilläggsanslag för
kostnader för Ale Arena.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kultur och fritidsnämnden att anpassa verksamheten i
Ale Arena efter tillgängliga ekonomiska resurser.
Inlägg
Mikael Berglund (M), Paula Örn (S), Peter Rosengren (MP), Rose-Marie Fihn (FP), Ingmarie
Torstensson (V), Dennis Ljunggren (S), Sune Rydén, (KD), Isabell Korn (M), Willy Kölborg
(S), Jan A Pressfeldt (AD), Jarl Karlsson (S), Ewa Johansson (M), Rolf Gustavsson (S), Jan
Skog (M), Jean Altun (S), Peter Olsson (S) och Rune Karlsson (AD).
Yrkanden
Mikael Berglund (M), Rose-Marie Fihn (FP), Sune Rydén (KD), Isabell Korn (M), Jan A
Pressfeldt (AD), Ewa Johansson (AD) och Jan Skog (M) yrkar bifall till Kommun-styrelsens
beslutsförslag.
Paula Örn (S) yrkar bifall till följande beslutsförslag:

”Kommunfullmäktige beviljar kultur- och fritidsnämndens ansökan om tilläggsanslag för Ale
Arena på 2 Mkr. Kostnaden täcks av överskottet på posten finansiella kostnader.”

Peter Rosengren (MP), Ingmarie Torstensson (V), Dennis Ljunggren (S), Willy Kölborg (S)
och Jarl Karlsson (S) tillstyrker Paula Örns (S) yrkande.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 88 (forts.)

KS0120/11

Isabell Korn (M) föreslår att kommunfullmäktige förklarar paragrafen för omedelbart
justerad.
Ajournering
Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras klockan 20:30-21:00.
Deltar inte i beslutet
Sverigedemokraterna meddelar att man inte deltar i beslutet.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att överläggningen är avslutad och presenterar efter detta en
propositionsordning som Kommunfullmäktige godkänner.
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens beslutsförslag och dels på Paula
Örns (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
Kommunstyrelsens beslutsförslag.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs.
Ordföranden presenterar en omröstningsordning som kommunfullmäktige godkänner. Den
som bifaller kommunstyrelsens beslutsförslag röstar ja och den som bifaller Paula Örns (S),
med fleras avslagsyrkande röstar nej.
Under omröstningen avges 24 ja-röster och 21 nej-röster. Tre personer avstod från att rösta.
Hur var och en röstar framgår av omröstningsbilagan till detta protokoll.
Ordföranden konstaterar att Kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår kultur- och fritidsnämndens ansökan om tilläggsanslag för
kostnader för Ale Arena.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kultur och fritidsnämnden att anpassa verksamheten i
Ale Arena efter tillgängliga ekonomiska resurser.
3. Kommunfullmäktige beslutar att protokollet under denna paragraf förklaras för
omedelbart justerat.
Reservation
En skriftlig reservation mot beslutet anmäls av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet. Vid justeringen av protokollet har ingen reservation inkommit.
___
Expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomichef
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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OMRÖSTNINGSLISTA FÖR § 88
Ja

Justerandes sign

Peter Kornesjö (M)
Mikael Berglund (M)
Isabell Korn (M)
Daniel Madsen (M)
Kajsa Nilsson (M)
Jan Skog (M)
Ewa Johansson (M)
Daniel Mörner (M)
Lennarth Nilsson (M)
Dan Björk (M)
Åke Johansson (M)
Boel Holgersson (C)
Anitha Kristiansson (C)
Rose-Marie Fihn (FP)
Johanna Wolodarska Nord (FP)
Sune Rydén (KD)
Chatarina Engström (KD)
Jarl Karlsson (S)
Hasse Anderssson (S)
Rolf Gustavsson (S)
Paula Örn (S)
Jean Altun (S)
Kerstin Ståhl (S)
Dennis Ljunggren (S)
Stina-Kajsa Melin (S)
Willy Kölborg (S)
Mohammed Bitar (S)
Rikard Paulin (S)
Natalya Raad (S)
Viveca Arvidsson (S)
Elaine Björkman (S)
Catarina Eliasson
Klas Karlsson (S)
Peter Ohlsson (S)
Johnny Sundling (V)
Ingmarie Torstensson (V)
Peter Rosengren (MP)
Marcus Larsson (MP)
Jan A Pressfeldt (AD)
Ingela Nordhall (AD)
Ulf-Göran Solving (AD)
Heléne Ahlberg (AD)
Lars-Eric Calås (AD)
Sven Rydén (AD)
Rune Karlsson (SD)
Johan Fjellheim (SD)
Lennie Kjellman (SD)
Klas Nordh (FP)

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

Summa:

24

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Kommunfullmäktige
2011-06-20
KF § 89

KS0115/11

Överföring av över- och underskott i 2010-års bokslut
Enligt Strategisk plan har nämnderna en tvåårsbudget för 2009-2010. I samband med
bokslutet 2009 gjordes en uppföljning av nämndernas resultat med avseende på
målgruppsförändringar, måluppfyllnad och övriga faktorer som påverkat nämndens uppdrag.
Efter denna analys beslutade kommunstyrelsen 2010-03-16 § 83 hur stort belopp respektive
nämnd hade att disponera eller återlämna från 2010 års budgetram.
Motsvarande uppföljning har nu gjorts av nämndernas resultat 2010.
Sektor kommunstyrelsen har analyserat hur befolkningsförändringen under året har
utvecklats i förhållande till fördelad budget enligt målgruppsmodellen. Nämndernas
verksamhetsmässiga resultat har relaterats till uppställda mål enligt strategisk plan.. En
ekonomisk avstämning i förhållande till verksamhetsmässiga mål är inte i alla avseenden
möjlig utan får behandlas i annan ordning.
Analysen visar att nämndernas resultat väl svarar mot de ekonomiska ramar som tilldelats för
2010 med undantag för Utbildnings- och kulturnämnden och Vård- och omsorgsnämnden.
En rent teknisk värdering med målgruppsmodell och de övriga generella förändringar som
gjorts ger ett totalt överskott för nämnderna i förhållande till budget på ca 5 Mkr för år 2010.
Tillsammans med kommunstyrelsens beslut angående överföringen av 2009 års resultat är
resultatet för hela tvåårsperioden knappt 3,5 Mkr.
Analys och uppföljning av målgruppsmodellen för funktionshinderverksamheten och
individ- och familjeomsorg lämnar många frågetecken obesvarade och det är tveksamt om
dessa modeller kan användas i framtiden. Revisorerna har i boksluten riktat kritik mot Vårdoch omsorgsnämnden och sektor kommunstyrelsen ser det angeläget att revisionen gör en
granskning av denna verksamhet för att utröna huruvida resurstilldelning har varit tillräcklig
och om verksamhetens kostnadsnivå och kvalitet motsvarat intentionerna i
kommunfullmäktiges budgetbeslut.
Sektor kommunstyrelsen ser detta som en slutrapport för uppföljningen av tvåårsbudgeten
2009 – 2010. Inga överföringar bör göras till kommande år eftersom en ny budget fastställts
för 2011 års verksamhet.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, 2011-05-11
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige ber revisionen göra en granskning av verksamheterna
funktionshinder och individ- och familjeomsorg för att utröna om resurstilldelning varit
tillräcklig och om verksamhetens kostnadsnivå och kvalitet motsvarat intentionerna i
kommunfullmäktiges budgetbeslut.
Inlägg
Jarl Karlsson (S) och Mikael Berglund (M)
Yrkanden
Mikael Berglund (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens beslutsförslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS0115/11

BESLUT
1. Kommunfullmäktige ber revisionen göra en granskning av verksamheterna
funktionshinder och individ- och familjeomsorg för att utröna om resurstilldelning varit
tillräcklig och om verksamhetens kostnadsnivå och kvalitet motsvarat intentionerna i
kommunfullmäktiges budgetbeslut.
__
Expedieras till:
Ekonomichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 90

KS0002/11

Uppföljningsrapport 2, 2011-04-30
Nämnderna ska lämna fem uppföljningsrapporter under året, varav den andra ska avse
ekonomiskt utfall t o m april månad. Rapporten ska förutom ett redovisat resultat för
perioden även innehålla en prognos för årets utfall. Nämndernas ekonomiska rapportering
är en förutsättning för att kommunstyrelsen ska kunna utöva styrning och tillsyn över
kommunens verksamhet och ekonomiska ställning.
De uppföljningsrapporter som lämnats från sektorchefer och nämnder visar att alla
nämnder med undantag av samhällsbyggnadsnämnden inte kan hantera verksamheten
inom av Kommunfullmäktige givna ramar. I uppföljningsrapporten har SKL:s
skatteprognos 11:21 , 2011-05-03 inarbetats. Denna skatteprognos visar på en positiv
budgetavvikelse på 12,5 Mkr. Nämndernas sammantagna årsprognoser visar på en negativ
budgetavvikelse på –4 Mkr. I årsprognosen ingår inte den ekonomiska situationen för Ale
Arena. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har 5 Mkr avsatta till särskilda satsningar.
En utebliven satsning 2011 skulle reducera den nämndens underskott till –6,9 Mkr.
Dessutom har inte beslut fattats för budgetposterna särskilda insatser och
arbetsmarknadsåtgärder. Detta tillsammans med den kraftigt förbättrade skatteprognosen
gör att utsikterna för att det budgeterade resultatet 2011 skall uppnås.
I den omorganisation av tjänstemannaorganisationen som genomfördes vid årsskiftet
sammanfördes ekonomer och nämndsekreterare till sektor kommunstyrelsen. I särskilt
ärende föreslås dessa befattningar återföras till sektorerna och att ramjustering skall ske i
samband med uppföljningsrapport 2, 2011. Därför överförs 4 386 tkr från
kommunstyrelsen med 1 004 tkr till utbildningsnämnden, 1 725 tkr till omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden, 561 tkr till kultur- och fritidsnämnden och 1 095 tkr till
samhällsbyggnadsnämnden i denna rapport. Upparbetade kostnader för perioden januariapril för dessa befattningar har också överförts till respektive nämnd.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef, 2011-05-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade 2011-05-24 ärendet till kommunstyrelsen
utan beslutsförslag.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige överför 4 386 tkr från kommunstyrelsen avseende ekonomer och
nämndsekreterare med 1 004 tkr till utbildningsnämnden, 1 725 tkr till omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden, 561 tkr till kultur- och fritidsnämnden och 1 095 tkr till
samhällsbyggnadsnämnden.
Inlägg
Paula Örn (S)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

15(28)

Kommunfullmäktige
2011-06-20
KF § 90 (forts.)
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BESLUT
1. Kommunfullmäktige överför 4 386 tkr från kommunstyrelsen avseende ekonomer och
nämndsekreterare med 1 004 tkr till utbildningsnämnden, 1 725 tkr till omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden, 561 tkr till kultur- och fritidsnämnden och 1 095 tkr till
samhällsbyggnadsnämnden.
___
Expedieras till:
Samtliga nämnder och sektorschefer
Ekonomichef
Budgetchef
Redovisningschef

Justerandes sign
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KF § 91
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Budgetjustering 2011 med förslag på tilläggsanslag 2011 till utbildningsnämnden och
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
I samband med nämndernas behandling av uppföljningsrapport 2, 2011 har
utbildningsnämnden och omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden hos kommunstyrelsen
begärt utökad ram 2011 på grund av svårigheter att klara verksamheterna inom beviljad
budget. Utbildningsnämnden bedömer att 2011 års budget kommer att överskridas med 10
Mkr (UBN§71). Dessutom begär utbildningsnämnden 1,2 Mkr 2011 för att satsa på en hållbar
utveckling för Ale gymnasium (UBN§81). Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
prognostiserar ett ekonomiskt underskott på 6,9 Mkr och begär en utökad ram för detta
(OAN§79).
I Verksamhetsplan 2011 är det budgeterade resultatet 15 Mkr. För att temporärt underlätta
nämndernas ekonomiska situation kan det budgeterade resultatkravet sänkas till 0 och därmed
skapa möjlighet att tillföra utbildningsnämnden 10 Mkr och omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden 5 Mkr. Nämndernas äskanden kan således inte helt tillgodoses utan
åtgärder måste vidtas för att begränsa de prognostiserade underskotten. Nämndernas
tilläggsanslag avser endast år 2011 och är ej nivåhöjande för kommande år.
Den senaste skatteprognosen indikerar en förbättring av skatteintäkterna i förhållande till
budget på 12,5 Mkr. De finansiella intäkterna och kostnaderna bedöms i uppföljningsrapport
2 ge en positiv budgetavvikelse på 6,5 Mkr. Med prognosen för skatteintäkter och finansiella
intäkter och kostnader beräknas kommunen ändå kunna uppnå ett resultat som motsvarar det
som ursprungligen budgeterats.
Beslutsunderlag.
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef, 2011-06-13
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar sänka det budgeterade resultatet 2011 till 0 Mkr.
2. Kommunfullmäktige beviljar utbildningsnämnden 10 Mkr 2011 för att täcka det
prognostiserade underskottet och genomföra åtgärder för en hållbar utveckling för Ale
gymnasium.
3. Kommunfullmäktige beviljar omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 5 Mkr 2011 för att
täcka det prognostiserade underskottet.
4. Kommunfullmäktige uppmanar utbildningsnämnden och omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden att vidta sådana åtgärder att nu gällande budgetramar inte
överskrids.
Inlägg
Mikael Berglund (M), Paula Örn (S), Dennis Ljunggren (S), Ingmarie Torstensson (V), Peter
Kornesjö (M), Rose-Marie Fihn (FP).
Yrkande
Mikael Berglund (M) och Rose-Marie Fihn (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
beslutsförslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
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Kommunfullmäktige
2011-06-20
KF § 91 (forts.)

KS0002/11

Paula Örn (S) lämnar följande beslutsförslag:

1. Bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag punkt 1
2. Bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag punkt 2
3. Kommunfullmäktige beviljar omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 6,5 mkr 2011 för att täcka
det prognostiserade underskottet.
4. Kommunfullmäktige beslutar att täcka resterande kostnader med medel från posten finansiella
kostnader.
5 Bifall om yrkande 4 bifalls. Avslag om yrkande 4 avslås.

Ingmarie Torstensson (V) yrkar bifall till Paula Örns (S) yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att överläggningen är avslutad och presenterar efter detta en
propositionsordning som kommunfullmäktige godkänner.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag punkt 1 och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.
Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens beslutsförslag punkt 2 under proposition
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.
Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens beslutsförslag punkt 3 under proposition
mot Paula Örns (S) yrkande (punkt 3) och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med kommunstyrelsens beslutsförslag.
Till sist konstaterar ordföranden att Paula Örns (S) tilläggsyrkande punkt 4 och 5 faller,
varpå det inte föreligger några ytterligare yrkanden.
Ej deltagande i beslutet
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet meddelar att man inte deltar i beslutet
punkt 4.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar sänka det budgeterade resultatet 2011 till 0 Mkr.
2. Kommunfullmäktige beviljar utbildningsnämnden 10 Mkr 2011 för att täcka det
prognostiserade underskottet och genomföra åtgärder för en hållbar utveckling för Ale
gymnasium.
3. Kommunfullmäktige beviljar omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 5 Mkr 2011 för att
täcka det prognostiserade underskottet.
4. Kommunfullmäktige uppmanar utbildningsnämnden och omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden att vidta sådana åtgärder att nu gällande budgetramar inte
överskrids.
___
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunfullmäktige
2011-06-20
KF § 91 (forts.)

KS0002/11

Expedieras till:
Utbildningsnämnden
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Ekonomichef
Budgetchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL från
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KF § 92

KS0116/11

Besparingsförslag med konsekvensbeskrivning för Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktige har i samband med beslut om Verksamhetsplan 2011 fastställt ramar och
uppdrag till nämnderna. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i samband med antagande av
detaljbudget 2011 att uppdra åt sektor samhällsbyggnad att presentera möjliga besparingar
under innevarande år samt att inför budgetarbetet 2012 redovisa förslag till besparingsåtgärder
motsvarande 2 Mkr på helårsbasis. Sektorn har redovisat ett förslag med
konsekvensbeskrivningar där ingen rekrytering sker inom områdena GIS (0,5 tjänst),
Administration (1,0 tjänst) och Miljö (0,5 tjänst).
Åtgärderna får konsekvenser för verksamheten, men motiveras genom att det inom GIS är
svårt att rekrytera rätt kompetens på 6 månaders vikariat, vilket gör att avsedda effekter ändå
inte uppnås, samt platsbrist. Den administrativa resursen kan kostnadstäckas genom beslutad
PBL-taxa och effektivisering av befintliga resurser. Åtgärden inom verksamhet Miljö kan
avvakta med genomförande tills Bana Väg i Väst är avslutat genom att omfördela befintliga
resurser samt platsbrist.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2011-04-14 SBN § 69 att godkänna förslaget till
besparingsåtgärd med konsekvensbeskrivning exklusive tobakstillsynen. Detta innebär att
nämnden inte har för avsikt att ianspråkta medel motsvarande 1 Mkr 2011 och 2 Mkr 2012.
Sektor kommunstyrelsen anser att Kommunfullmäktige bör ompröva resurstilldelningen och
uppdragen till samhällsbyggnadsnämnden och besluta om eventuell ramjustering år 2011.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från Gunilla Hall, tf kommundirektör och Helene Ramert, ekonomichef,
2011-05-12.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige noterar informationen.
Inlägg
Rolf Gustavsson (S), Mikael Berglund (M), Jan A Pressfeldt (S), Paula Örn (S), Jarl Karlsson
och Peter Rosengren (MP)
Yrkanden
Mikael Berglund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Rolf Gustavsson (S) yrkar bifall till följande beslutsförslag:

”Kommunfullmäktige ålägger Samhällsbyggnadsnämnden att genomföra verksamheten inom
GIS, administration och miljö i enlighet med tilldelad ram.”

Paula Örn (S) och Peter Rosengren (MP) yrkar bifall till Rolf Gustavssons (S) beslutsförslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens beslutsförslag och dels Rolf
Gustavsson (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar informationen.
Reservation
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån
för Rolf Gustavssons (S) yrkande.
___
Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
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KF § 93
Ordningsfråga - Fortsatt sammanträde
Ordföranden konstaterar att klockan slagit 22:00 och att kommunfullmäktiges arbetsordning
säger att fullmäktige då ska ta ställning till om man ska fortsätta sammanträdet eller inte.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att fortsätta sammanträdet.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
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Kommunfullmäktige
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KF § 94

KS0105/11

Överlåtelse av exploateringsavtal avseende detaljplan för Svenstorp 1:126, 1:89 samt
del av 1:5 och 1:15 m fl
Kommunfullmäktige godkände 2007-08-27, KF § 108, exploateringsavtal med Ittur
Progressum AB avseende rubricerad detaljplan. Ittur hamnade i ekonomiska svårigheter och
har inte kommit igång med exploateringen utan har för avsikt att sälja exploateringsområdet
till Veidekke Bostad AB. Veidekke och Sune Fyrner, som på uppdrag av Handelsbanken
förmedlar försäljningen, har båda inkommit med en skriftlig begäran om att kommunen i
enlighet med punkt 4.3 i exploateringsavtalet godkänner överlåtelse av avtalet till Veidekke.
Överlåtelsen behöver kompletteras med en justering av i vissa i avtalet bestämda tidpunkter,
bl a avseende marktillträde och optionstid. Förvaltningen ser positivt på en överlåtelse som
medför att exploateringen av området kan komma igång. Förvaltningen förslår att
överlåtelsen medges.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Lennart Nilsson, 2011-05-04
Handläggare: Lars Lindström, mark- och exploateringsansvarig
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner att exploateringsavtal för detaljplan för Svenstorp 1:126,
1:89 samt del av 1:5 och 1:15 m fl överlåts till Veidekke Bostad AB.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till mark- och exploateringsansvarig att med Veidekke
Bostad AB teckna erforderlig överenskommelse om överlåtelse av avtalet.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner att exploateringsavtal för detaljplan för Svenstorp 1:126,
1:89 samt del av 1:5 och 1:15 m fl överlåts till Veidekke Bostad AB.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till mark- och exploateringsansvarig att med Veidekke
Bostad AB teckna erforderlig överenskommelse om överlåtelse av avtalet.
___
Expedieras till:
Mark- och exploateringsansvarig

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
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KF § 95

KS0098/11

Översyn av taxor för biblioteksverksamheten
Ale bibliotek har ett långtgående samarbete med kommunerna Kungälv, Stenungsund,
Orust, Tjörn och Öckerö. Kommunernas invånare kommer utifrån en gemensam webbplats
att erbjudas låna olika medier ur samtliga biblioteks mediebestånd. För att samarbetet skall
fungera väl är det önskvärt med en likriktning av de olika bibliotekstaxor som förekommer i
de enskilda kommunerna.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, 2011-04-24
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att förändra bibliotekstaxorna i enlighet med redovisat
förslag.
2. Kommunstyrelsen föreslår att den förändrade taxan ska gälla från och med
2011-07-01.
___
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att förändra bibliotekstaxorna i enlighet med redovisat
förslag.
2. Kommunstyrelsen föreslår att den förändrade taxan ska gälla från och med
2011-07-01.
___
Expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Sektorschef, Utbildning, kultur och fritid
Verksamhetschef, Kultur och fritid

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
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KF § 96

KS0104/11

Kommuninvest - tydligt medlemsansvar; tecknande av regressavtal och avtal för
motpartsexponeringar avseende derivat
Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid stämman 2011 att
medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter nuvarande regressavtal,
dels ett garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat
Samtliga medlemmar i Kommuninvest behöver ingå de två nya avtalen. Dessa utgör en
förutsättning för medlemskap i Kommuninvest och bygger på de skyldigheter en medlem
har gentemot föreningen och övriga medlemmar. Vidare utgör ett ingående av de nya
avtalen en förutsättning för att kunna låna pengar från Kommuninvest. Sektor
kommunstyrelsen föreslår därför att kommunfullmäktige godkänner avtalen.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, 2011-05-04
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige ingår nytt regressavtal med Kommuninvest ekonomisk förening
och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB.
2. Kommunfullmäktige beslutar att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal,
benämnt ”Avtal”, daterat med början den 7 maj 1993.
3. Kommunfullmäktige ingår avtal med Kommuninvest i Sverige AB gällande kommunens
ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat.
4. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsens ordförande och ekonomichef i
förening att underteckna ovan angivna avtal för kommunens räkning.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige ingår nytt regressavtal med Kommuninvest ekonomisk förening
och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB.
2. Kommunfullmäktige beslutar att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal,
benämnt ”Avtal”, daterat med början den 7 maj 1993.
3. Kommunfullmäktige ingår avtal med Kommuninvest i Sverige AB gällande kommunens
ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat.
4. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsens ordförande och ekonomichef i
förening att underteckna ovan angivna avtal för kommunens räkning.
___

Expedieras till:
Ekonomichef
Kommuninvest
Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
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KF § 97

KS0260/10

Svar på motion från Peter Rosengren och Minna Ljungberg (MP) om projekt för
mångfald, ökad integration och mot främlingsfientlighet
Peter Rosengren och Minna Ljungberg (MP) föreslår i motion 2010-10-29 att
kommunfullmäktige beslutar följande:






Startar ett projekt för mångfald, ökad integration och mot främlingsfientlighet.
Tillsätter en politisk styrgrupp för projektet bestående av en representant från
majoriteten och en representant från oppositionen i kommunstyrelsen,
utbildningsnämnden, omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden samt kultur- och
fritidsnämnden så att arbetet kan involvera dessa nämnders verksamhetsområden.
Tillför ekonomiska medel i sådan omfattning att projektledare kan anställas och ges
goda ekonomiska förutsättningar att driva projektet framåt.
Projektet ska ligga under kommunstyrelsen.

Kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden, omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
och samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionärernas förslag.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Gunilla Hall, tf kommundirektör, 2011-05-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade 2011-05-24 ärendet till kommunstyrelsen
utan beslutsförslag.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
2. Kommunfullmäktige noterar att arbetet med mångfald, ökad integration och mot
främlingsfientlighet är viktigt. Det ska inte bedrivas i projektform utan integreras i all
kommunens verksamhet.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt samtliga nämnder att inarbeta motionens intensioner i
sina nämndplaner.
Inlägg
Klas Nordh (FP), kommunfullmäktiges ordförande, föreslår att ärendet bordläggs.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.
___
Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
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KF § 98
Motion från Elaine Björkman (S) och Jarl Karlsson (S) om ökade klyftor - ökad
barnfattigdom
Elaine Björkman (S) och Jarl Karlsson (S) har inkommit med en motion, daterad 2011-0620, angående barnfattigdom.
BESLUT
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för vidare beredning.
___
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunsekreteraren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
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KF § 99
Avtackning
Stefan Lydén som efter fem år slutar sitt arbete i kommunen avtackas av
Kommunfullmäktiges ordförande, Klas Nordh (FP) med en blomma.
Stefan har bland sina arbetsuppgifter haft att vara Kommunfullmäktiges sekreterare. Stefan
har också varit drivande i kommunens demokratiutvecklig inte minst med fokus på bl.a.
medborgardialog och som sekreterare i Demokratiberedningen. Stefan har vidare varit ett
stort stöd för Kommunfullmäktiges presidium kring presidiets uppdrag och underlättat
övergången vid skifte av presidieledamöter.
Kommunfullmäktige tackar Stefan för ett förtjänstfullt arbete i demokratins tjänst och ett
engagerat arbete med medborgardialog som ett demokratiredskap i mellanvalsperioden.
Kommunfullmäktige önskar Stefan all framgång sitt nya arbete i Göteborg med att fokusera
på och utveckla de demokratifrågor han brinner för.
___
Expedieras till:
Stefan Lydén

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
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Kommunfullmäktige
2011-06-20

KF § 100
Sommarhälsning
Klas Nordh (FP), Kommunfullmäktiges ordförande, tackar fullmäktiges ledamöter och
ersättare för det arbete som lagts ner och önskar allihop en riktigt god, lång och skön
sommar.
Kommunfullmäktiges 2 vice ordförande, Jan Skog (M), tackar å kommunfullmäktiges vägnar
ordföranden för dennes arbete och önskar honom en skön och behaglig sommar.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

