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Plats och tid:

A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:00 - 20.00

Närvarande ledamöter:

Klas Nordh (FP), ordförande
Mikael Berglund (M)
Kajsa Nilsson (M)
Ewa Johansson (M)
Fredrik Johansson (M)
Boel Holgersson (C)
Rose-Marie Fihn (FP)
Sune Rydén (KD)
Eva Eriksson (S)
Paula Örn (S)
Mariam Hagberg (S) §§ 101-110
Inga-Lill Andersson (S)
Monica Samuelsson (S)
Elaine Björkman (S)
Peter Ohlsson (S)
Johnny Sundling (V)
Peter Rosengren (MP)
Jan A. Pressfeldt (AD)
Helene Ahlberg (AD)
Rune Karlsson (SD)
Lennie Kjellman (SD)

Tjänstgörande ersättare:

Daniel Madsen (M)
Inge Nilsson (M )
Jonatan Sundeen (KD)
Stina-Kajsa Melin (S)§§ 111-115
Hasse Andersson (S)
Kerstin Ståhl (S)
Klas Karlsson (S)
Börje Ohlsson (AD)
Irma Solving (AD)

Peter Kornesjö (M)
Isabell Korn (M)
Jan Skog (M)
Åke Johansson (M)
Dan Björk (M)
Anitha Kristiansson (C)
Lars-Erik Carlbom (FP)
Jarl Karlsson (S)
Rolf Gustavsson (S)
Jean Altun (S)
Dennis Ljunggren (S)
Willy Kölborg (S)
Natalya Raad (S)
Catharina Eliasson (S)
Göran Karlsson (V)
Ingmarie Torstensson (V)
Minna Ljungberg (MP)
Ulf-Göran Solving (AD)
Sven Rydén (AD)
Johan Fjellheim (SD)

Ersättare och övriga deltagare:
Daniel Mörner (M)
Åke Niklasson (C)
Joanna Wolodarska Nord (FP)
Tony Karlsson (KD)
Rikard Paulin (S)
Mohammed Bitar (S)
Maria Bergérus (V)
Robert Jansson (SD)

Jan Samuelsson (FP)
Tyrone Hansson (S)
Viveca Arvidsson (S)
Tommy Gustafsson (V)

Håkan Spång, administrativ chef

Stefan Lydén, sekreterare

Utses att justera:

Inga-Lilla Andersson och Jan Skog

Justeringens plats och tid:

Kommunledningens lokaler, Ale torg 7 , 2011-09-09 klockan 09:00
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Underskrifter:
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Eva-Marie Ekman, Sekreterare
………………………………………
Klas Nordh, Ordförande
……………………………………… ………………………………………
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ANSLAG/BEVIS
2
KF § 101
4
Minnesstund med anledning av terrordåden i Norge
KF § 102
5
Extra ärenden
KF § 103
6
Allmänhetens frågestund
KF § 104 KS0260/10
7
Motion från Peter Rosengren och Minna Ljungberg (MP) om projekt för mångfald, ökad
integration och mot främlingsfientlighet
KF § 105 KS0003/11
10
Begäran om entledigande från Elisabeth Mörner (M) från samtliga kommunala uppdrag
KF § 106 KS0003/11
11
Avsägelse från Anette Sernlo (S) från uppdraget som ersättare i AB Alebyggens styrelse
KF § 107
12
Val av revisor till Leader Göta Älv
KF § 108
13
Val av valberedning till Leader Göta Älv
KF § 109 KS0087/11
14
Nybyggnad idrottshallen i Bohus, begäran om tilläggsanslag
KF § 110 KS0066/11
15
Ansökan om tilläggsanslag av investeringsmedel för förstärkning av va-ledningar från Älvängen
till Alvhem
KF § 111 KS0136/11
17
Antagande av förslag till detaljplan för bostäder, Alvhem 1:29 m fl
KF § 112 KS0138/11
19
Upphandling revisionstjänster
KF § 113 KS0157/11
20
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om ceremoni för nya svenska medborgare
KF § 114 KS0161/11
21
Fråga till utbildningsnämndens ordförande om landsortsskolorna i Ale
KF § 115
22
Medborgarförslag från Göran Åkerlund. "Det sköna Ale- en vision"
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KF § 101
Minnesstund med anledning av terrordåden i Norge
Elever från Ales kulturskola spelar under minnesstunden. Göran Olsson från Göteborgs Stad
Utbildningsförvaltning talar kring temat ”ungdomskraft”. Kommunfullmäktige håller en tyst
minut för att hedra offren vid terrordåden i Oslo och på Utöya.
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KF § 102
Extra ärenden
Klas Nordh (FP), ordförande, väcker frågan om Kommunfullmäktige kan behandla följande
extra ärenden vid dagens sammanträde:
 Avsägelse från Anette Sernlo (S) som ersättare i Alebyggen AB:s styrelse.
 Fråga från Paula Örn (S) till utbildningsnämndens ordförande Peter Kornesjö (M) om
landsortsskolorna i Ale
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner enhälligt att ärendet behandlas vid dagens sammanträde.
_____
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KF § 103
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

PROTOKOLL från

7(22)

Kommunfullmäktige
2011-08-29

KF § 104

KS0260/10

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 kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
2. Kommunfullmäktige noterar att arbetet med mångfald, ökade 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 intentioner i
sina nämndplaner.
Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2011-06-20.
Inlägg
Peter Rosengren (MP), Mikael Berglund (M), Rose-Marie Fihn (FP), Jan A Pressfeldt (AD),
Rune Karlsson (SD), Paula Örn (S), Ing-Marie Torstensson (V),
Yrkanden
Mikael Berglund (M), Rose-Marie Fihn (FP), Peter Rosengren (MP), Ing-Marie Torstensson
(V) och Paula Örn (S) yrkar bifall till motionen.
Justerandes sign
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Jan A. Pressfeldt yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Rune Karlsson yrkar avslag på motionen.
Propositionsordning
Efter avslutade överläggningar presenterar ordföranden en propositionsordning som
kommunfullmäktige godkänner.
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens beslutsförslag dels på Peter
Rosengren (MP) med fleras yrkande om bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige
beslutat i enlighet med Peter Rosengren (MP) med fleras yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs.
Ordföranden presenterar en omröstningsordning som kommunfullmäktige godkänner. Den
som bifaller Peter Rosengren (MP) med fleras beslutsförslag röstar ja och den som bifaller
kommunstyrelsens beslutsförslag röstar nej.
Under omröstningen avges 40 ja-röster och 9 nej- röster- Hur var och en röstar framgår av
omröstningsbilagan till detta protokoll.
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutat att bifalla motionen.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
_____
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OMRÖSTNINGSLISTA FÖR § 104
Ja
Peter Kornesjö (M)
Mikael Berglund (M)
Isabell Korn (M)
Daniel Madsen (M)
Kajsa Nilsson (M)
Jan Skog (M)
Ewa Johansson
Inge Nilsson (M)
Fredrik Johansson (M)
Daniel Mörner (M)
Åke Johansson (M)
Boel Holgersson (C)
Anitha Kristiansson (C)
Rose-Marie Fihn (FP)
Lars-Erik Carlbom (FP)
Sune Rydén (KD)
Jonathan Sundén (KD)
Jarl Karlsson (S)
Eva Eriksson (S)
Rolf Gustavsson (S)
Paula Örn (S)
Jean Altun (S)
Mariam Hagberg (S)
Dennis Ljunggren (S)
Inga-Lill Andersson (S)
Willy Kölborg (S)
Monica Samuelsson (S)
Hasse Andersson (S)
Natalya Raad (S)
Kerstin Ståhl (S)
Elaine Björkman (S)
Chatarina Eliasson (S)
Klas Karlsson (S)
Peter Ohlsson (S)
Göran Karlsson (V)
Johnny Sundling (V)
Ingmarie Torstensson (V)
Peter Rosengren (MP)
Minna Ljungberg (MP)
Jan A Pressfeldt (AD)
Börje Olsson (AD)
Ulf-Göran Solving (AD)
Heléne Ahlberg (AD)
Irma Solving (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
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Summa:

40

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

___
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KF § 105

KS0003/11

Begäran om entledigande från Elisabeth Mörner (M) från samtliga kommunala
uppdrag
Elisabeth Mörner begär i skrivelse, inkommen 2011-08-15, om att bli entledigad från uppdrag
som ledamot i Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden, som ersättare i Arbetsutskottet för
arbetsmarknadsfrågor, som ersättare i Arbetsutskott för omsorg och arbetsmarknadsfrågor,
som ledamot i Kommunfullmäktige, som ersättare i kommunstyrelsen, som ersättare i
Utbildningsnämnden och som kontaktpolitiker för ungdomsfullmäktige.
Valberedningens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige entledigar Elisabeth Mörner (S) från samtliga kommunala uppdrag.
2. Kommunfullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning för att utse ny
ledamot till Kommunfullmäktige.
3. Övriga valärenden bordläggs.
BESLUT
1. 1. Kommunfullmäktige entledigar Elisabeth Mörner (M) från samtliga kommunala
förtroendeuppdrag.
2. Kommunfullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning för att utse ny
ledamot till Kommunfullmäktige.
3. Övriga valärenden bordläggs.
_____
Expedieras till ;
Elisabeth Mörner
Länsstyrelsen
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KF § 106

KS0003/11

Avsägelse från Anette Sernlo (S) från uppdraget som ersättare i AB Alebyggens styrelse
Anette Sernlo (S) begär i skrivelse, inkommen 2011-08-22, om att bli entledigad från
uppdraget som ersättare i AB Alebyggens styrelse.
Valberedningens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige entledigar Anette Sernlo från sitt uppdrag som ersättare i AB
Alebyggens styrelse.
2. Kommunfullmäktige bordlägger frågan om utseende av ersättare i AB Alebyggens styrelse.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Anette Sernlo från sitt uppdrag som ersättare i AB
Alebyggens styrelse.
2. Kommunfullmäktige bordlägger frågan om utseende av ersättare i AB Alebyggens styrelse.
_____
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KF § 107
Val av revisor till Leader Göta Älv
Leader Göta Älv har på sin årsstämma beslutat att till revisor utse den person som utses av
Ale kommunfullmäktige.
Valberedningens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige nominerar Irene Hellekant (S) till revisor för Leader Göta Älv.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige nominerar Irene Hellekant (S) till revisor för Leader Göta Älv.
_____
Expedieras till:
Leader Göta Älv
Irene Hellekant
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KF § 108
Val av valberedning till Leader Göta Älv
Valberedningen för Leader Göta Älv skall bestå av en person från varje stiftande kommun.
Valberedningen utses på Leader Göta Älv årsstämma.
Valberedningens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige nominerar Mikael Berglund (M) till valberedningen för Leader Göta
Älv.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige nominerar Mikael Berglund (M) till valberedningen för Leader Göta
Älv.
_____
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KF § 109

KS0087/11

Nybyggnad idrottshallen i Bohus, begäran om tilläggsanslag
Nybygget av Bohushallen är slutfört och slutbesiktningen har genomförts för byggnadsdelen
under v.26 år 2011. En del av markarbetet pågår just nu. Markarbetet kommer att färdigställas
under augusti 2011. Bohushallen kommer att invigas 17 september, 2011.
Investeringsanslag har beviljats med 40 739 000 kronor. Anslaget grundades på en
kostnadskalkyl som redovisade en totalkostnad på 40 739 000 kronor under 2007. Projektering
av byggnationen startade två år senare (2009).
Enligt kostnadssammanställningen (bilaga1) uppgår slutkostnaden för projektet till
43 439 000 kronor vilket innebär ett överskridande av tillgängliga anslag med 2 700 000
kronor.
Den främsta orsaken till den ökade kostnaden hänför sig till kostnader för bl.a. omfattande
arbete för detaljplanen, skapande av garageplatser för Alebyggen (Ale kommun gjorde en
fastighetsreglering mot Alebyggen p.g.a. trafiksäkerhet), nya myndighetskrav (tillgänglighet och
brandsäkerhet) och skapande av attraktiv utemiljö för ungdomar.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Javad Taeyfi, fastighetschef, 2011-07-08
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen ansöker hos kommunfullmäktige om tilläggsanslag med
2 700 000 kronor för nybygge av Bohushallen.
___
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen ett tilläggsanslag med 2 700 000 kronor för
nybygge av Bohushallen.

BESLUT
1. Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen ett tilläggsanslag med 2 700 000 kronor för
nybygge av Bohushallen.
_____
Expedieras till:
Ekonomichef
Fastighetschef
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KF § 110

KS0066/11

Ansökan om tilläggsanslag av investeringsmedel för förstärkning av va-ledningar från
Älvängen till Alvhem
Vatten och avloppsledningarna till Alvhem går idag från norra Älvängen via
Skepplanda/Grönån vidare till Alvhem. Det finns idag inga möjligheter att köra ”runt” vatten
och avlopp för att täcka störningar på Va-nätet till den norra kommundelen.
1979 påbörjades ett VA-arbete från Skepplanda mot Alvhem som innebar att Alvhem blev
ihopkopplat med det allmänna ledningsnätet. Avloppsvatten tillfördes reningsverket i
Älvängen och renvatten levererades från Dösebacka vattenverk.
Efter ett tiotal år uppmärksammades att dimensionen och kvalitén på rörledningarna inte var
optimal, kapacitetsproblem på ledningsnätet har gjort att tekniska förvaltningen ställt sig
negativt till en utökning byggnationen i Alvhem.
Med den förestående renoveringen i Alvhems tätort under 2011 kommer ledningsnätet och
pumpstationer att dimensioneras för framtida Va-behov.
Den föreslagna investeringen genererar på årsbasis kapitalkostnader på cirka 310 tkr. En
uppskattning av intäkterna av anslutningsavgifter för de fastigheter som kan anslutas
omgående är cirka 2,25 mnkr. Denna intäkt fördelas på avskrivningstiden (50 år) vilket ger en
årlig intäkt på 45 tkr/år. Nettokostnaden för va-kollektivet blir då 265 tkr/år. Fördelat på
4 900 abonnenter blir kostnadsökningen 54 kr/abonnent eller 2,9 % på den fasta avgiften.
Om ersättningen för att ha försett Alvhem med släckvatten ändras minskar den årliga
kostnaden ytterligare.
En investering för att lösa Alvhems VA-försörjning för lång tid framöver är inte självklart en
kostnad som ska betalas av dagens abonnenter enligt gällande VA-lagstiftning. En möjlighet är
därför att en sådan här investering tas av skattemedel vilka kan återbetalas i takt med att
anslutningsavgifter erhålls.
I förarbetena till va-lagstiftningen har särskilt diskuterats s.k. utvecklingskostnader, varmed
man som regel avsett merkostnader för att förbereda en va-anläggning för att i framtiden
kunna tillgodose ytterligare bebyggelse med vattentjänster. Om sådana utvecklingskostnader
avsevärt påverkar avgifternas storlek, får de enligt förarbeten och rättspraxis inte betraktas
som nödvändiga kostnader som kan läggas till grund för avgiftsuttag förrän den aktuella
utvecklingen har aktualiserats. Om så är fallet måste de finansieras på annat sätt så länge, t.ex.
genom att skattekollektivet får ”ligga ute” med pengarna till dess att bebyggelsen så
småningom kommer till stånd.
Den ovan framräknade fördyringen på 2,9 % för den fasta va-avgiften kan inte anses avsevärt
påverka avgiftens storlek varför kommunstyrelsens förvaltning anser att investeringsanslaget
bör beviljas och att kostnaden ska belasta va-kollektivet.
Det bör betonas att en motsvarande kalkyl bör göras för liknande projekt som i framtiden
genererar förtida kostnader och att utfallet då kan bli att skattekollektivet får ligga ute med
pengar till dess att bebyggelse kommer till stånd.
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Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, 2011-06-14
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Arbetsutskottet beslutade 2011-08-02 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan
beslutsförslag.
Peter Rosengren meddelar att han inte deltar i handläggningen av ärendet.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beviljar samhällsbyggnadsnämnden ett utökat investeringsanslag på
6,0 mnkr för förstärkning av va-ledningar frånÄlvängen till Alvhem.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kostnaden för investeringen ska belasta va-kollektivet.

Inlägg
Jan A Pressfeldt (AD), Peter Rosengren (MP), Rolf Gustavsson (S)
Yrkande
Jan A Pressfeldt (AD) och Rolf Gustavsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
beslutsförslag.
Peter Rosengren (MP) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att hantera finansieringen av
förstärkning av VA-ledningar från Älvängen till Alvhem i ordinarie budgetarbete.
Propositionsordning
Efter avslutad överläggning presenterar ordföranden en propositionsordning som
Kommunfullmäktige godkänner.
Ordföranden ställer proposition dels på kommunstyrelsens beslutsförslag dels på Peter
Rosengrens yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beviljar samhällsbyggnadsnämnden ett utökat investeringsanslag på
6,0 mnkr för förstärkning av va-ledningar frånÄlvängen till Alvhem.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kostnaden för investeringen ska belasta va-kollektivet.
_____
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KF § 111

KS0136/11

Antagande av förslag till detaljplan för bostäder, Alvhem 1:29 m fl
Enligt förutsättningarna i Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2011-06-22 föreslås
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att enligt reglerna i plan- och bygglagen 5 kap
29 § anta rubricerat planförslag.
Planförslagets syfte är att tillskapa byggrätter för drygt 20 bostäder i området. Området skall
anslutas till det kommunala Va-nätet.
Planförslaget var föremål för samråd under 2009. Synpunkter har sammanställts och
kommenterats i samrådsredogörelse 2009-11-19. Ett bearbetat planförslag daterat 2010-08-27
ställdes ut under hösten 2010. Efter ett antal kompletterande överläggningar med bla
vägföreningen justerades planförslaget enligt vad som framgår av utställningsutlåtandet, dat
2011-04-07.
Närboende har vid utställningen framfört synpunkter på bland annat hur lokaliseringen av ny
bebyggelse ska göras, byggnadshöjder och placering samt tekniska frågor såsom vägstandard
och hur VA skall lösas.
I planens inledningsfas förutsattes att man skulle kunna upprätta ett avtal mellan
exploatörerna och vägföreningen, men detta har visat sig svårt. Istället har exploatörerna i
brev till kommunen försäkrat att de åtgärder som föreslås i vägutredningen ska komma till
stånd. Sektor samhällsbyggnad har bedömt åtgärderna som rimliga, se yttrande som biläggs
utställningsutlåtandet.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Gunilla Hall, tf kommundirektör och Måns Werner, stadsarkitekt, 201107-07.
Arbetsutskottet beslutade 2011-08-02 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan
beslutsförslag.
Peter Rosengren meddelar att han inte deltar i handläggningen av ärendet.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till detaljplan för bostäder på fastigheten Alvhem
1:29 m fl.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar med stöd av 5 kap 29 § plan och bygglagen förslag till
detaljplan för bostäder, Alvhem 1:29 m fl.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

18(22)

Kommunfullmäktige
2011-08-29
Inlägg
Peter Rosengren (MP), Sune Rydén (KD), Jan A Pressfeldt (AD), Paula Örn (S), Rolf
Gustavsson (S), Jan Skog (M),
Yrkande
Peter Rosengren (MP) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att inte anta förslag till detaljplan
för bostäder, Alvhem 1:29 m.fl.
Sune Rydén (KD) och Jan A Pressfeldt (AD), yrkar bifall till kommunstyrelsens
beslutsförslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens beslutsförslag dels på Peter
Rosengrens (MP) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar med stöd av 5 kap 29 § plan och bygglagen förslag till
detaljplan för bostäder, Alvhem 1:29 m fl.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
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Kommunfullmäktige
2011-08-29

KF § 112

KS0138/11

Upphandling revisionstjänster
Upphandlingsenheten har av kommunens revisorer samt AB Alebyggen fått i uppdrag att
upphandla konsulttjänster inom revisionsområdet för kommunen, Surtefonden samt för
kommunens helägda bolag AB Alebyggen.
Kontraktsperioden planeras att gälla för räkenskapsåren 2012 – 2014 med möjlighet för
kommunen, att på oförändrade villkor, förlänga kontraktet i upp till två (2)
förlängningsperioder om vardera ett år, dvs. längst till och med räkenskapsåret 2016.
Tilldelningsbeslut kommer att fattas av kommunens förtroendevalda revisorer i samråd med
upphandlingsenheten.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Catarina Pernheim, upphandlingschef, 2011-07-07
Arbetsutskottet beslutade 2011-08-02 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan
beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt upphandlingsenheten att i samråd med kommunens
revisorer upphandla revisionstjänster för Ale kommun, Surtefonden samt AB Alebyggen.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige föreslår årsstämmorna att AB Alebyggen samt Surtefonden att anta
det revisionsföretag som revisorsnämnden tilldelar revisionsuppdragen till.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige föreslår årsstämmorna att AB Alebyggen samt Surtefonden att anta
det revisionsföretag som revisorsnämnden tilldelar revisionsuppdragen till.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
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Kommunfullmäktige
2011-08-29

KF § 113

KS0157/11

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om ceremoni för nya svenska
medborgare
Inga-Lill Andersson (S) lämnar interpellation vid dagens sammanträde till kommunstyrelsens
ordförande Mikael Berglund (M).
Interpellantens fråga är; kommer Ale kommun att hälsa nya svenska medborgare välkomna, i
är eller nästa år eller inte alls?
Mikael Berglund besvarar motionen, svar lämnas skriftligt.
Inga-Lill Andersson tackar för svaret.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige förklarar debatten avslutad med anledningen av interpellationen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
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Kommunfullmäktige
2011-08-29

KF § 114

KS0161/11

Fråga till utbildningsnämndens ordförande om landsortsskolorna i Ale
Paula Örn (S) ställer en fråga till utbildningsnämndens ordförande Peter Kornesjö..
Frågan lyder; När har du för avsikt att öppna Alvhemskolan, Starrkärrskolan, Alaforsskolan
och Hålanda förskola igen enligt den borgerliga gruppens vilja och förslag.
Peter Kornesjö (M) ordförande Utbildningsnämnden besvarar frågan.
Paula Örn (S) tackar för svaret på frågan.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige anser frågan besvarad.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
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Kommunfullmäktige
2011-08-29

KF § 115
Medborgarförslag från Göran Åkerlund. "Det sköna Ale- en vision"
Göran Åkerlund har inkommit med ett medborgarförslag om att i Ale kommun anlägga en
park, ett kommunalt naturrum.
BESLUT
1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

