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2011-09-26
Plats och tid:

A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:00 – 20.05

Närvarande ledamöter:

Klas Nordh (FP), ordförande
Mikael Berglund (M)
Kajsa Nilsson (M)
Ewa Johansson (M)
Dan Björk (M)
Boel Holgersson (C)
Rose-Marie Fihn (FP)
Jarl Karlsson (S)
Rolf Gustavsson (S)
Jean Altun (S)
Willy Kölborg (S)
Natalya Raad (S)
Elaine Björkman (S)
Peter Ohlsson (S)
Johnny Sundling (V)
Peter Rosengren (MP)
Jan A. Pressfeldt (AD)
Lars-Eric Calås (AD)
Rune Karlsson (SD)
Lennie Kjellman (SD)

Tjänstgörande ersättare:

Inge Nilsson (M)
Daniel Mörner (M)
Jonatan Sundeen (KD)
Tony Karlsson (KD)
Hasse Andersson (S)
Klas Karlsson (S)
Mahlin Pettersson (S)
Rikard Paulin (S)

Ersättare och övriga deltagare: Lennarth Nilsson (M)
Åke Niklasson (C)
Joanna Wolodarska Nord (FP)
Stina-Kajsa Melin (S) § 127
Robert Jansson (SD)

Peter Kornesjö (M)
Daniel Madsen (M)
Jan Skog (M)
Fredrik Johansson (M)
Åke Johansson (M)
Anitha Kristiansson (C)
Lars-Erik Carlbom (FP)
Eva Eriksson (S)
Paula Örn (S)
Dennis Ljunggren (S)
Monica Samuelsson (S)
Toni Andersson (S)
Catharina Eliasson (S)
Göran Karlsson (V)
Ingmarie Torstensson (V)
Minna Ljungberg (MP)
Helene Ahlberg (AD)
Sven Rydén (AD)
Johan Fjellheim (SD)

Johan Olofsson (M)
Sten-Åke Oveborn (C)
Jan Samuelsson (FP)
Mohammed Bitar (S)

Håkan Spång, administrativ chef, sekreterare
Utses att justera:

Paula Örn och Jan Skog

Justeringens plats och tid:

Kommunledningens lokaler, Ale torg 7, 2011-10-06 klockan 11.00

Paragrafer:

116 - 127

Underskrifter:
………………………………………
Håkan Spång, sekreterare
………………………………………
Klas Nordh, Ordförande
……………………………………… ………………………………………
Paula Örn, Justerare
Jan Skog, Justerare
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KF § 116
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.
___
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KF § 117

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.
Kommunfullmäktige beslutar vid sitt sammanträde 20110829, § 105:
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.
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige utser Isabell Korn (M), till ny ledamot i Omsorg- och
arbetsmarknadsnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Daniel Madsen (M), till ersättare i arbetsutskottet för omsorgoch arbetsmarknadsfrågor.
3. Kommunfullmäktige utser Daniel Madsen (M), till ersättare i arbetsutskottet för
arbetsmarknadsfrågor.
4. Kommunfullmäktige utser Erik Karlsson (M), till ersättare i Kommunstyrelsen.
5. Kommunfullmäktige utser Jan Skog (M), till ersättare i Utbildningsnämnden.
6. Kommunfullmäktige utser Jan Skog (M), till kontaktpolitiker i Ungdomsfullmäktige.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige utser Isabell Korn (M), till ny ledamot i Omsorg- och
arbetsmarknadsnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Daniel Madsen (M), till ersättare i arbetsutskottet för omsorgoch arbetsmarknadsfrågor.
3. Kommunfullmäktige utser Daniel Madsen (M), till ersättare i arbetsutskottet för
arbetsmarknadsfrågor.
4. Kommunfullmäktige utser Erik Karlsson (M), till ersättare i Kommunstyrelsen.
5. Kommunfullmäktige utser Jan Skog (M), till ersättare i Utbildningsnämnden.
6. Kommunfullmäktige utser Jan Skog (M), till kontaktpolitiker i Ungdomsfullmäktige.
___
Expedieras till:
Respektive vald
Kommunsekreteraren
Kommunstyrelsen
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Utbildningsnämnden
Ungdomsfullmäktige
Justerandes sign
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KF § 118

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.
Kommunfullmäktige beslutar vid sitt sammanträde 2011-08-29, §106:
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.
Valberedningens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige utser Agneta Jonsson (S), till ersättare i AB Alebyggens styrelse.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige utser Agneta Jonsson (S), till ersättare i AB Alebyggens styrelse.
___
Expedieras till
Agneta Jonsson
Kommunsekreteraren
AB Alebyggens styrelse
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KF § 119

KS0003/11

Avsägelse från Tobias Svedlind (M) som ersättare i omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
Tobias Svedlind (M), begär i skrivelse, 2011-09-06, att få bli entledigad från sitt uppdrag som
ersättare i Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige entledigar Tobias Svedlind från sitt uppdrag som ersättare i
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Johan Bankel (M), till ny ersättare i Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Tobias Svedlind från sitt uppdrag som ersättare i
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Johan Bankel (M), till ny ersättare i Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden.
___
Expedieras till:
Johan Bankel, Sofias backe 10, 449 43 Nödinge
Kommunsekreteraren
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
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KF § 120

KS0147/11

Exploateringsavtal för Kronogården i Älvängen
Förslag till exploateringsavtal för Kronogården har upprättats med Skanska Mark och
Exploatering Nya Hem AB och Veidekke Bostad AB. Skanska och Veidekke får förvärva
mark för tillsammans ca 350-400 bostäder för en köpeskilling om ca 32 milj kronor.
Kommunen bygger ut gator och allmän platsmark till en beräknad kostnad om ca 71 milj
kronor. Skanska och Veidekke betalar 83 % av den kostnaden, ca 59 milj kronor, i
gatukostnad. Resterande gatukostnad, ca 12 milj kronor, kommer att belasta kommunens ca
40 villatomter och skoltomt. Sammantaget beräknas att kommunen kan sälja mark för ca 57
milj kronor och att kommunens mark- och exploateringskostnader blir ca 32 milj kronor.
Planområdet bedöms ge kommunen en ekonomisk buffert om ca 25 milj kronor. Projektering,
upphandling och utbyggnad av gator mm sker under 2011 och 2012. Första inflyttning är
beräknad till sommaren 2013. Avsikten är att exploateringsavtalet ska godkännas i samband
med att detaljplanen antas.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Lennart Nilsson, samhällsplaneringschef 2011-07-12
Handläggare: Lars Lindström, mark- och exploateringsansvarig
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till exploateringsavtal med Skanska Mark
och exploatering Nya Hem AB och Veidekke Bostad AB avseende genomförande av
detaljplan för bostäder i Kronogården i Älvängen.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören,
eller deras respektive ersättare, att underteckna avtalet.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt mark- och exploateringsansvarig att underteckna
kommande etappvisa köpeavtal, enligt bilaga 3 i exploateringsavtalet, avseende överlåtelse
av kvartersmark inom Kronogården.
Inlägg
Peter Rosengren
Yrkande
Jarl Karlsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till exploateringsavtal med Skanska Mark
och exploatering Nya Hem AB och Veidekke Bostad AB avseende genomförande av
detaljplan för bostäder i Kronogården i Älvängen.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören,
eller deras respektive ersättare, att underteckna avtalet.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt mark- och exploateringsansvarig att underteckna
kommande etappvisa köpeavtal, enligt bilaga 3 i exploateringsavtalet, avseende överlåtelse
av kvartersmark inom Kronogården.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

9(17)

Kommunfullmäktige
2011-09-26
Protokollsanteckning
Peters Rosengren lämnar protokollsanteckning som godkännes av ordföranden:
Energikrav bör vara hållbara över tid och undvika ordet ”bör”. En bättre formulering av
energikraven hade varit att ange exempelvis max 80% av Boverkets krav och att hus som inte
nås av fjärrvärmenätet skall byggas med passivhusteknik eller motsvarande teknik
___
Expedieras till:
Svenska Mark och Exploatering Nya Hem AB
Veidekke Bostads AB
Ekonomichefen
Mark- och exploateringsansvarig
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KF § 121

KS0158/11

Detaljplan för bostäder i Kronogården, Utby 20:1, 4:5, 28:2 samt 3:116 - beslut om
antagande av planförslaget och utställningsutlåtande
Kommunstyrelsen beslutade 2009-04-14 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att
upprätta ett förslag till detaljplan för Kronogården med genomförd markanvisningstävling
som utgångspunkt. Planeringens syfte är att dels ge förutsättningar för uppförande av nya
bostäder i såväl småhus som flerbostadshus, dels möjliggöra utbyggnad av erforderlig
infrastruktur och service.
Planområdet ligger i Älvängen, sydväst om Starrkärrsvägen och sydost om Aroseniusskolan
och Madenområdet och ca 1,5 km från centrum. Området är obebyggt med undantag för ett
befintligt bostadshus. Det består till största delen av löv- och barrskog med inslag av högre
bergspartier. I västra delen av området finns ett begränsat inslag av jordbruksmark.
Förslaget innebär att Kronogårdsområdet utvecklas till en ny stadsdel i Älvängen med ca 400
nya bostäder av varierande slag. Exploateringen är ett led i kommunens bostadsförsörjning
och syftar till att möta förväntad ökad bostadsefterfrågan när pågående väg- och
järnvägsprojekt är klara år 2012.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Måns Werner och Erik Wikström, 2011-08-15
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att, i enlighet med PBL 5:29, anta förslag till detaljplan för
Kronogården, Utby 20:1, 4:5, 28:2 samt 3:116.
Inlägg
Peter Rosengren, Paula Örn och Jarl Karlsson.
Yrkande
Jan A Pressfeldt och Mikael Berglund yrkar bifall kommunstyrelsens förslag
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att, i enlighet med PBL 5:29, anta förslag till detaljplan för
Kronogården, Utby 20:1, 4:5, 28:2 samt 3:116.
Protokollsanteckning
Ordföranden godkänner Peter Rosengren att göra följande protokollsanteckning:
”Detaljplanens spontana gångstigar mellan områdena skulle behöva omvandlas till riktiga
gång- och cykelvägar för att öka tryggheten och integrationen mellan områdena och undvika
att barn tvingas ut längs trafikerade gator”.
___
Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden för vidareexpediering
Justerandes sign
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KF § 122

KS0153/11

Handlingsprogram för Ale kommun enligt Lag mot skydd mot olyckor samt Lag om
extraordinär händelse
Ale kommuns gällande handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor och lag om
extraordinär händelse redovisar de mål som Ale kommun strävar mot för perioden 20082011.. Ale kommun har haft som avsikt att upprätta en nytt handlingsprogram för perioden
2012-2015.
Handlingsprogrammet beskriver dels hur kommunen ska minska sin sårbarhet i sin
verksamhet och förmågan att hantera en krissituation i fred, dels hur kommunens
förebyggande verksamhet är ordnad, hur den planeras samt en tillsynsplan. Här redovisas
också räddningstjänstens förmåga och resurser att hantera en räddningsinsats.
Utifrån handslingsprogrammet utarbetas årligen en handlingsplan som varje nämnd ska
inarbeta i sin nämndplan.
Ale kommun och Kungälvs kommun utreder nu frågan om utökat samarbete i form av ett
kommunalförbund/räddningstjänstförbund. Räddningstjänsten inkluderar en stor del i
handlingsprogrammet. Då framtiden ännu inte beskriver vad omfattningen och inriktningen
ska gälla för räddningstjänstförbundets del, bör framtida handlingsprograms utformning och
beslut avvakta utredningsarbetets resultat vad gäller räddningstjänstförbund.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Gunilla Hall och Håkan Spång, 2011-08-18
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige förlänger giltighetstiden av nuvarande handlingsprogram för Ale
kommun under tiden utredningsarbetet av kommunalförbund/räddningstjänstförbund
med Kungälvs kommun pågår, dock längst tom 2012-12-31
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att som i tidigare beslut upprätta en
handlingsplan för 2012 enligt handlingsprogrammet.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige förlänger giltighetstiden av nuvarande handlingsprogram för Ale
kommun under tiden utredningsarbetet av kommunalförbund/räddningstjänstförbund
med Kungälvs kommun pågår, dock längst tom 2012-12-31
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att som i tidigare beslut upprätta en
handlingsplan för 2012 enligt handlingsprogrammet.
___
Expedieras till:
Länsstyrelsen
Administrativ chef, sektor kommunstyrelsen
Utvecklingsstrateg, sektor kommunstyrelsen
Räddningstjänsten Ale-Kungälv
Samtliga nämnder och styrelser
Justerandes sign
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KF § 123

KS0233/10

Kostprogram för Ale kommun
På uppdrag av Kommunfullmäktige har ett kostprogram för Ale kommun tagits fram. En
arbetsgrupp med representanter från samtliga förvaltningar har deltagit. Syftet med kostprogrammet är att ge riktlinjer som säkerhetsställer en hög kvalité inom all mathantering i
kommunen. Ett kostprogram används som ett verktyg för kvalitetssäkring av verksamheten
samt som ett styrdokument för framtida utveckling.
Förslaget togs fram av tekniska nämnden men har efter omorganisationen översänts till
Utbildningsnämnden för yttrande. Utbildningsnämnden förslår Kommunstyrelsen att anta
kostprogrammet i sin helhet.
Sektor Kommunstyrelsen föreslår att kostprogrammet antas om de ökade kostnaderna ryms
inom Utbildningsnämndens ram.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, 2011-06-15
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar anta kostprogrammet.
2. Kommunfullmäktige beslutar att de ökade kostnaderna ska inarbetas i nämndernas
budgetramar.
Yrkande
Mikael Berglund yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar anta kostprogrammet.
2. Kommunfullmäktige beslutar att de ökade kostnaderna ska inarbetas i nämndernas
budgetramar.
Reservation
Rune Karlsson (SD) reserverar sig mot beslutet att anta kostprogrammet för Ale kommun,
med motiveringen att man anser inte att anpassning av menyn ska erbjudas av religiösa,
kulturella eller etiska skäl
___
Expedieras till:
Samtliga nämnder
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KF § 124

KS0253/10

Demokratiberedningens förslag till revidering av vissa områden inom Ale kommuns
arvodesbestämmelser
Kommunstyrelsen har uppdragit åt Demokratiberedningen att lämna förslag på ett antal
punkter beträffande arvodesregler till förtroendevalda. Beredningens presidium har inför
mötet arbetat fram ett utkast till förslag som gruppen diskuterar. Demokratiberedningen
diskuterar även frågan om utebliven uppskrivning av sammanträdesarvoden inför 2011.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, administrativ chef, 2011-09-07
Handläggare: Torbjörn Hall, vik förvaltningssekreterare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att respektive nämndordförande beslutar om
förtroendevaldas närvaro inom respektive nämnds verksamhet.
2. Kommunfullmäktige beslutar att ordföranden ansvarar för att kostnader för besök ryms
inom budget.
3. Kommunfullmäktige beslutar att besök betraktas som en vanlig förrättning och ska ske i
enlighet med befintliga förrättningsregler.
4. Kommunfullmäktige beslutar att verksamhetsbesök ska ses som ett prioriterat mål.
5. Kommunfullmäktige beslutar att överlämningstid vid byte av kommunalråd kan pågå
under två månader, efter beslut i kommunstyrelsen. Vid längre överlämningstid än två
månader ska kommunfullmäktige fatta beslut i ärendet.
6. Kommunfullmäktige noterar att demokratiberedningen inväntar resultatet av den större
översynen av arvodesregler innan ett förslag kan lämnas angående fast arvode till
överförmyndarnämndens presidie. Tills dess ersätts presidiet i överförmyndarnämnden
enligt befintliga arvodesregler och rutiner samt att retroaktiv ersättning som fastställts
kommer att utgå.
7. Kommunfullmäktige beslutar enligt demokratiberedningens bedömning att inget fast
arvode ska utgå för uppdraget som 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.
8. Kommunfullmäktige noterar att demokratiberedningen inväntar resultatet av den större
översynen av arvodesregler innan ett förslag kan lämnas angående maxbeloppet för
förlorad arbetsförtjänst.
9. Kommunfullmäktige noterar att demokratiberedningen avvaktar ställningstagande av
retroaktiv uppskrivning av sammanträdesarvoden 2011.
Yrkanden
Paula Örn yrkar att punkten 9 utgår.
Mikael Berglund tillstyrker Paula Örns yrkande.
Jarl Karlsson yrkar att kvarvarande delar i ärendet slutredovisas av demokratigruppen senast
2011-12-31.
Rose-Marie Fihn tillstyrker kommunstyrelsens förslag och Paula Örns yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla punkterna 1 till 8 samt Paula Örns yrkande om att
punkten 9 utgår, kommunfullmäktige beslutar vidare att avslå Jarl Karlsson yrkande.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

14(17)

Kommunfullmäktige
2011-09-26
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att respektive nämndordförande beslutar om
förtroendevaldas närvaro inom respektive nämnds verksamhet.
2. Kommunfullmäktige beslutar att ordföranden ansvarar för att kostnader för besök ryms
inom budget.
3. Kommunfullmäktige beslutar att besök betraktas som en vanlig förrättning och ska ske i
enlighet med befintliga förrättningsregler.
4. Kommunfullmäktige beslutar att verksamhetsbesök ska ses som ett prioriterat mål.
5. Kommunfullmäktige beslutar att överlämningstid vid byte av kommunalråd kan pågå
under två månader, efter beslut i kommunstyrelsen. Vid längre överlämningstid än två
månader ska kommunfullmäktige fatta beslut i ärendet.
6. Kommunfullmäktige noterar att demokratiberedningen inväntar resultatet av den större
översynen av arvodesregler innan ett förslag kan lämnas angående fast arvode till
överförmyndarnämndens presidie. Tills dess ersätts presidiet i överförmyndarnämnden
enligt befintliga arvodesregler och rutiner samt att retroaktiv ersättning som fastställts
kommer att utgå.
7. Kommunfullmäktige beslutar enligt demokratiberedningens bedömning att inget fast
arvode ska utgå för uppdraget som 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.
8. Kommunfullmäktige noterar att demokratiberedningen inväntar resultatet av den större
översynen av arvodesregler innan ett förslag kan lämnas angående maxbeloppet för
förlorad arbetsförtjänst.
Reservation
Jarl Karlsson och Göran Karlsson reserverar sig mot beslutet att inte kvarvarande delar i
ärendet slutredovisas av demokratigruppen senast 2011-12-31 till förmån för Jarl Karlssons
yrkande.
___
Expedieras till:
Demokratiberedningen
Administrativ chef, sektor kommunstyrelsen
Samtliga nämnder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

15(17)

Kommunfullmäktige
2011-09-26

KF § 125

KS0231/10

Revidering av GR:s förbundsordning
GR:s roll som regionalt samverkansorgan
GR:s förbundsdirektör har utrett behovet av en revidering av förbundsordningen med
avseende på GR:s roll som regionalt samverkansorgan. De föreslagna ändringarna av
förbundsordningen har remitterats till medlemskommunerna. Samtliga medlemskommunerna
har yttrat sig i frågan. Ale kommunstyrelse har 2011-01-18 yttrat sig angående de föreslagna
ändringarna av förbundsordningen. Efter den första remissomgången har de föreslagna
ändringarna av förbundsordningen justerats.
Internationellt inriktad skolverksamhet
Med anledning av påpekanden från skolinspektionen om att ägarförhållandena i ISGR AB inte
är förenliga med bl.a. skollagen har förbundsstyrelsen uppdragit åt förbundsdirektören att
återkomma med förslag till framtida lösning vad gäller ägarstrukturen för ISGR.
Den föreslagna lösningen innebär att ISGRs nationella sektion inordnas direkt under
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) som en konsekvens av detta förslås en
revidering av GR:s förbundsordning innebärande att förbundet kan bedriva internationellt
inriktad förskoleklass-, grund-och gymnasieskoleverksamhet samt
skolbarnsomsorgsverksamhet.
Enligt Kommunallagen 3 kap 27 § skall förbundsordningen fastställas av
förbundsmedlemmarnas fullmäktige.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, administrativ chef, 2011-09-05
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner de föreslagna ändringarna av § 2 och § 5 i GR:s
förbundsordning.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner de föreslagna ändringarna av § 2 och § 5 i GR:s
förbundsordning.
___
Expedieras till:
GR
Eva-Marie Ekman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

16(17)

Kommunfullmäktige
2011-09-26

KF § 126
Delgivningar
Kommunfullmäktige delges följande dokument:
 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kapitlet 1 §
socialtjänstlagen, som inte är verkställda inom tre månader. Rapporteringstillfälle, 15
juli 2011.
 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enlig § 9 och rapportering enligt 28 f-g
§§ Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, som inte är verkställda inom
tre månader.
Rapporteringstillfälle, 15 juli 2011
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar delgivningen.
___
Expedieras till:
Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

17(17)

Kommunfullmäktige
2011-09-26

KF § 127

KS0167/11

Interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande om klimatfrågor
Peter Rosengren (MP) lämnar interpellation till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Jan A
Pressfeldt (AD).
Interpellationens fråga är:
 Hur ser Samhällsbyggnadsnämndens ordförande själv på klimatfrågan och på den
prioritet som klimatet har fått av regeringen? Anser du att regeringens bedömning
att klimatfrågan är en av vår tids utmaningar och den högst prioriterade
miljöfrågan är korrekt?
 Hur mycket vill du minska Ales klimatpåverkan de kommande tre åren och vilka
åtgärder ser du som viktigast för att detta mål ska uppfyllas?
Jan A Pressfeldt besvarar interpellationen, svar lämnas skriftligt.
Peter Rosengren tackar för svaret.
Inlägg
Peter Rosengren, Jan A Pressfeldt, Minna Ljungberg, Boel Holgersson, Mikael Berglund,
Rose-Marie Fihn, Paula Örn, Rune Karlsson och Rolf Gustafsson,
Under Paula Örns debattinlägg ställs ordningsfråga till kommunfullmäktige av ordföranden,
om att debatten måste hållas inom interpellationens frågeområde.
Kommunfullmäktige bifaller ordningsfrågan.
Göran Karlsson, Jarl Karlsson och Paula Örn reserverar sig mot beslutet.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige förklarar debatten avslutad med anledning av interpellationen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

