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Sammanträdesdatum: 2010-01-25
Plats och tid:

A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:00 – 21:30

Närvarande ledamöter:

Inga-Lill Andersson, (S) ordf
Kajsa Nilsson (M)
Markus Larsson (M)
Roland Wall (C)
Rose-Marie Fihn (FP)
Klas Nordh (FP)
Sune Rydén (KD)
Eje Engstrand (S)
Hasse Andersson (S)
Monica Samuelsson (S)
Jessika Forsell (S)
Åke Andersson (S)
Stina-Kajsa Melin (S)
Sven Pettersson (S)
Ingmarie Torstensson (V)
Lisa Forsberg (V)
Torbjörn Köre (MP)
Ingela Nordhall (AD)
Lars-Eric Calås (AD)
Ewa Johansson, § 4-20

Elisabeth Mörner (M)
Mikael Berglund (M)
Boel Holgersson (C)
Åke Niklasson (C)
Lars-Erik Carlbom (FP)
Kjell Klerfors (KD)
Jarl Karlsson (S)
Elaine Björkman (S)
Elisabeth Bredesen (S)
Willy Kölborg (S)
Rolf Gustavsson (S)
Dennis Ljunggren (S)
Catharina Eliasson (S), § 6-20
Göran Karlsson (V)
Tommy Gustafsson (V)
Åsa Kasimir-Klemedtsson (MP), § 4-20
Jan A Pressfeldt (AD)
Ulf-Göran Solving (AD)
Börje Ohlsson

Tjänstgörande ersättare:

Åke Johansson (M)
Chatarina Engström (KD)
Anne Olsson (S)
Uno Claesson (S)
Thore Skånberg (S), § 1-5
Jessica Broszniowski (AD)

Fredrik Johansson (M)
Mariam Hagberg (S)
Thor Eliasson (S)
Christina Oskarsson (S)
Peter Rosengren (MP), § 1-3
Sven Rydén (AD), § 1-3

Ersättare och övriga deltagare: Anitha Kristiansson (C)
Joanna Wolodarska Nord (FP)
Rune Karlsson (SD), § 5-20

Lennart Dahl (C)
Andreas Hector (S), § 5-20

Ingela Stéen, överförmyndarnämnden
Stig Fredriksson, kommundirektör
Stefan Lydén, sekreterare
Utses att justera:

Jarl Karlsson och Boel Holgersson

Justeringens plats och tid:

Kommunledningens lokaler, Ale torg 7, klockan 15:30

Paragrafer:

1-20

Underskrifter:
………………………………………
Stefan Lydén, Sekreterare
………………………………………
Inga-Lill Andersson, Ordförande
……………………………………… ………………………………………
Jarl Karlsson, Justerare
Boel Holgersson, Justerare
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Sammanträdesdatum: 2010-01-25

___________________________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2010-01-25

Datum för anslags uppsättande:

2010-02-04

Datum för anslags nedtagande:

2010-02-25

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunledningens lokaler, Ale torg 7

Underskrift:

Stefan Lydén

__________________________________________________________________________________
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Sammanträdesdatum: 2010-01-25
KF § 1
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.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2010-01-25

KF § 2
Förändring i föredragningslista
Inga-Lill Andersson (S), ordförande, föreslår att ärende 17 på föredragningslista
”Hyresavtal LSS boende i Nödinge” behandlas efter ärende 9 ”Investeringsanslag för
utökning av Arbetsmarknadsenhetens verksamhet”.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner förändringen av föredragningslistan.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2010-01-25

KF § 3
Redovisning av nämndernas och kommunstyrelsens detaljbudgetar 2010
Nämnder och kommunstyrelsen redovisar sina respektive detaljbudgetar.
Redovisningarna lämnas av:
Rolf Gustavsson (S), miljö- och byggnämnden
Willy Kölborg (S), tekniska nämnden
Ingela Stéen (S), överförmyndarnämnden
Eje Engstrand (S), barn- och ungdomsnämnden
Monica Samuelsson (S), utbildnings- och kulturnämnden
Boel Holgersson (C), vård- och omsorgsnämnden
Jarl Karlsson (S), kommunstyrelsen
Inlägg
Sune Rydén (KD)
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2010-01-25

KF § 4
Information om arbetet med ny organisation för Ale kommun från och med 2011
Hasse Andersson (S) ordförande för arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor,
lämnar information om arbetet med en ny politisk organisation för Ale kommun.
Inlägg
Rose-Marie Fihn (FP)
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar informationen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2010-01-25

KF § 5

KS0219/09

Interpellation till Kommunfullmäktiges ordförande om ortsutvecklingsmötena
Rose-Marie Fihn (FP) har ställt en interpellation till kommunfullmäktiges ordförande,
daterad 2009-10-08, om vilka partibeteckningar som ska anges i annonseringen inför
ortsutvecklingsmötena.
Under kommunfullmäktiges sammanträde, 2009-10-26, bordlades ärendet och under
kommunfullmäktiges sammanträde, 2009-11-20 utgick ärendepunkten för att komma upp
sammanträdet, 2009-12-14 där den utgick ytterligare en gång för att återigen tas upp för
behandling under kommunfullmäktiges januarisammanträde.
Inga-Lill Andersson (S), kommunfullmäktiges ordförande, besvarar interpellationen.
Rose-Marie Fihn (FP) tackar för svaret.
BESLUT
1. Interpellationen anses besvarad.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

9(24)

Sammanträdesdatum: 2010-01-25

KF § 6

KS0003/10

Avsägelse från Uno Claesson (S) från uppdrag som ledamot i
överförmyndarnämnden samt fyllnadsval
Uno Claesson (S) begär i skrivelse, daterad 2010-01-25, att bli entledigad från sitt uppdrag
som ledamot i överförmyndarnämnden.
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige entledigar Uno Claesson (S) från sitt uppdrag som ledamot i
överförmyndarnämnden.
2. Kommunfullmäktige bordlägger frågan om att utse en ny ledamot i
överförmyndarnämnden till nästa sammanträde.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Uno Claesson (S) från sitt uppdrag som ledamot i
överförmyndarnämnden.
2. Kommunfullmäktige bordlägger frågan om att utse en ny ledamot i
överförmyndarnämnden till nästa sammanträde.
___
Expedieras till:
Uno Claesson
Överförmyndarnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2010-01-25

KF § 7

KS0003/10

Avsägelse från Roland Wall (C) från uppdrag som ledamot i Kommunstyrelsen och
arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor samt fyllnadsval
Roland Wall (C) begär i skrivelse, daterad 2010-01-25, att bli entledigad från sina
uppdrag som ledamot i Kommunstyrelsen samt ledamot i arbetsgruppen för demokratioch arvodesfrågor.
Till protokollet noteras att Boel Holgersson (C) är gruppledare efter Roland Wall (C).
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige entledigar Roland Wall (C) från sina uppdrag som ledamot i
Kommunstyrelsen samt ledamot i arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor.
2. Kommunfullmäktige utser Boel Holgersson (C) till ny ledamot i Kommunstyrelsen samt
till ny ledamot i ledamot i arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor.
BESLUT

1. Kommunfullmäktige entledigar Roland Wall (C) från sina uppdrag som ledamot i
Kommunstyrelsen samt ledamot i arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor.
2. Kommunfullmäktige utser Boel Holgersson (C) till ny ledamot i Kommunstyrelsen samt
till ny ledamot i ledamot i arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor.
___
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor
Boel Holgersson (C)
Roland Wall (C)
Maria Olegård, Kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2010-01-25

KF § 8

KS0003/10

Avsägelse från Boel Holgersson (C) från uppdragen i Vård- och omsorgsnämnden,
1:e vice ordförande i Kommunfullmäktige samt ersättare i arbetsgruppen för
demokrati- och arvodesfrågor samt fyllnadsval
Boel Holgersson (C) begär i skrivelse, daterad 2010-01-25, att bli entledigad från sina
uppdrag som 1:e vice ordförande i Vård- och omsorgsnämnden, 1:e vice ordförande i
Kommunfullmäktige med följduppdrag (ledamot i fullmäktigeberedningen för revisorernas
budget samt ombud till bolags- och föreningsstämmor) samt ersättare i arbetsgruppen för
demokrati- och arvodesfrågor.
Valberedningens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige entledigar Boel Holgersson (C) från uppdrag som 1:e vice
ordförande i Vård- och omsorgsnämnden, 1:e vice ordförande i Kommunfullmäktige med
följduppdrag (ledamot i fullmäktigeberedning för revisorernas budget samt ombud till
bolags- och föreningsstämmor) samt ersättare i arbetsgruppen för demokrati- och
arvodesfrågor.
2. Kommunfullmäktige utser Sten-Åke Overborn (C) till ny 1:e vice ordförande i Vård- och
omsorgsnämnden.
3. Kommunfullmäktige utser Roland Wall (C) till ny 1:e vice ordförande i
Kommunfullmäktige, ledamot i fullmäktigeberedningen för revisorernas budget samt
ombud till bolags- och föreningsstämmor.
4. Kommunfullmäktige utser Anitha Kristiansson (C) till ny ersättare i arbetsgruppen för
demokrati- och arvodesfrågor.
BESLUT

1. Kommunfullmäktige entledigar Boel Holgersson (C) från uppdrag som 1:e vice
ordförande i Vård- och omsorgsnämnden, 1:e vice ordförande i Kommunfullmäktige med
följduppdrag (ledamot i fullmäktigeberedning för revisorernas budget samt ombud till
bolags- och föreningsstämmor) samt ersättare i arbetsgruppen för demokrati- och
arvodesfrågor.
2. Kommunfullmäktige utser Sten-Åke Overborn (C) till ny 1:e vice ordförande i Vård- och
omsorgsnämnden.
3. Kommunfullmäktige utser Roland Wall (C) till ny 1:e vice ordförande i
Kommunfullmäktige, ledamot i fullmäktigeberedningen för revisorernas budget samt
ombud till bolags- och föreningsstämmor.
4. Kommunfullmäktige utser Anitha Kristiansson (C) till ny ersättare i arbetsgruppen för
demokrati- och arvodesfrågor.
___
Expedieras till:
Vård- och omsorgsnämnden
Boel Holgersson (C)
Sten-Åke Overborn (C)
Roland Wall (C)
Maria Olegård, Kommunstyrelsens förvaltning
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2010-01-25

KF § 9

KS0003/10

Avsägelse från Markus Larsson (M) från uppdraget som ersättare i arbetsgruppen
för demokrati- och arvodesfrågor
Markus Larsson (M) begär i skrivelse, daterad 2010-01-20, att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor.
Valberedningens beslutsförslag:
1. Kommunfullmäktige entledigar Markus Larsson (M) från sitt uppdrag som ersättare i
arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor.
2. Kommunfullmäktige utser Fredrik Johansson (M) till ny ersättare i arbetsgruppen för
demokrati- och arvodesfrågor.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Markus Larsson (M) från sitt uppdrag som ersättare i
arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor.
2. Kommunfullmäktige utser Fredrik Johansson (M) till ny ersättare i arbetsgruppen för
demokrati- och arvodesfrågor.
___
Expedieras till:
Markus Larsson
Fredrik Johansson
Arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor
Maria Olegård, kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2010-01-25

KF § 10

KS0247/09

Arkivmyndighet för Gryaab AB
Gryaab AB redogör i skrivelse, daterad 2009-10-26, för möjligheten att arkivmyndigheten
för Göteborgs stad fullgör uppgiften som arkivmyndighet för Ale kommuns del i Gryaab
AB. Enligt arkivlagen är kommunstyrelsen arkivmyndighet om inte kommunfullmäktige
har bestämt annat.
Då Ales kommunarkiv i dagsläget inte arkiverar handlingar från Gryaab AB finns inga
hinder att låta arkivmyndigheten för Göteborgs stad fullgöra uppgiften som
arkivmyndighet för Ale kommuns del i Gryaab AB.
Gryaab AB föreslår också att arkivreglementet för Göteborgs stad skall tillämpas av Gryaab
AB.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2009-11-11
Handläggare: Mattias Lundin, kommunarkivarie
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att arkivmyndigheten för Göteborgs stad skall fullgöra
uppgiften som arkivmyndighet avseende Gryaab AB.
2. Kommunfullmäktige beslutar att arkivreglementet för Göteborgs stad skall tillämpas av
Gryaab AB.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att arkivmyndigheten för Göteborgs stad skall fullgöra
uppgiften som arkivmyndighet avseende Gryaab AB.
2. Kommunfullmäktige beslutar att arkivreglementet för Göteborgs stad skall tillämpas av
Gryaab AB.
___
Expedieras till:
Mattias Lundin, kommunstyrelsens förvaltning
Gryaab AB

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum: 2010-01-25

KF § 11

KS0251/09

Fråga om avveckling av Särvux i egen regi
Utbildnings- och kulturnämnden beslutade i ”anpassningsförslag mars” 2009-03-26, § 52,
för att anpassa verksamheten till budget, att avveckla Särvuxverksamheten i egen regi från
och med ht 2009 och istället köpa platser i annan kommun. En översyn av målgruppen
skulle göras. De elever som förväntas klara av utbildningen inom rimlig tid är så få till
antalet, ca 4-5 elever, att de skulle erbjudas både en bättre utbildning och bredare social
samvaro i en något större verksamhet.
Verksamheten fortsätter dock under uppsägningstiden av lokaler och lärare vilket gör att
verksamheten bedrivs även under ht 2009 och vt 2010 för en smidigare övergång för
berörda elever.
Då det uppmärksammats att nämnden i och med detta beslut har överskridit sina
beslutsbefogenheter har nämnden nu vänt sig till Kommunfullmäktige och begärt att
kommunfullmäktige skall fatta beslut att avveckla Särvuxverksamheten i egen regi och att
platser skall köpas av annan kommun.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2009-11-11
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Inlägg
Monica Samuelsson (S)
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att avveckla särvuxverksamheten i egen regi.
2. Kommunfullmäktige beslutar att den särvuxutbildning som kommunen erbjuder skall
köpas från annan kommun.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att avveckla särvuxverksamheten i egen regi.
2. Kommunfullmäktige beslutar att den särvuxutbildning som kommunen erbjuder skall
köpas från annan kommun.
___
Expedieras till:
Utbildnings- och kulturnämnden
Informationsenheten, kommunstyrelsens förvaltning
Eva-Marie Ekman, kommunstyrelsens förvaltning
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Sammanträdesdatum: 2010-01-25

KF § 12

KS0257/09

Investeringsanslag för utökning av Arbetsmarknadsenhetens verksamhet
På grund av lågkonjunkturen och den ökande skaran av personer som befinner sig allt
längre från den normala arbetsmarknaden, krävs fler platser med arbetsträning. Utrymmet
på Häljered räcker idag inte till för de c:a 50 personer som är inskrivna varje dag.
I samband med att Lövåsvägens förskola lades ner, blev en paviljong ledig. Denna fyller de
krav som AME har vilket gör att de nuvarande inhyrda paviljongerna kan återlämnas.
Paviljongen kommer att fylla ett långsiktigt behov och, den bedöms av
Fastighetsavdelningen, ha en livslängd på 20 år efter den planerade ombyggnaden.
Enligt bifogade kalkyler innebär flytten av paviljongen en investering på 700 tkr och en
ökad årlig driftkostnad på 14 tkr. Alternativet; att hyra ytterligare en paviljong, medför en
ökad årlig driftkostnad på 347 tkr.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Sven-Olof Frisk, 2009-11-17
Handläggare: Sven-Olof Frisk, personalchef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beviljar Kommunstyrelsen ett investeringsanslag år 2010,
på 700 000 kronor för flyttning och ombyggnad av paviljong för
arbetsmarknadsenhetens behov i Häljered. Finansiering sker genom tilläggsanslag i 2010
års investeringsbudget.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beviljar Kommunstyrelsen ett investeringsanslag år 2010,
på 700 000 kronor för flyttning och ombyggnad av paviljong för
arbetsmarknadsenhetens behov i Häljered. Finansiering sker genom tilläggsanslag i 2010
års investeringsbudget.
___
Expedieras till:
Tekniska förvaltningen
Arbetsmarknadsenheten
Helene Ramert, kommunstyrelsens förvaltning
Sten Åhrman, kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum: 2010-01-25

KF § 13

KS0272/09

Hyresavtal LSS boende i Nödinge
Lägenheter och toaletter i Vård- och omsorgsnämndens LSS-boende i Brattåsvillan i Surte
är inte anpassade till brukare med stora omvårdnadsbehov. AB Alebyggen har därför, på
uppdrag av Vård- och omsorgsförvaltningen, projekterat ett LSS-boende med 8 lägenheter
samt tillhörande personal- och verksamhetslokaler på Södra klöverstigen 38.
Ombyggnationen pågår och inflyttning beräknas till den 4 januari 2010. Detta möjliggör en
besparing på cirka 700 tkr. Förutsättningen för detta har varit att IFO tar över Brattåsvillan
för att använda den för ”hemmaplanslösningar” för ett drogfritt stödboende för fem
personer. Det är i nuläget oklart om denna användning av Brattåsvillan är möjlig och
förvaltningen diskuterar andra alternativ.
Förslag till blockhyreskontrakt och lokalkontrakt har upprättats mellan AB Alebyggen och
Ale kommun. Hyrestiden löper från 2010-01-01 till 2019-12-31. Hyran är 423 045 kr för
blockhyresdelen och 188 460 kr för personal- och verksamhetsdelen.
Tekniska nämnden, som har rätt att teckna högst femåriga avtal med externa hyresvärdar,
har delegerat denna rätt till fastighetschefen. Vid längre kontraktstid har
Kommunfullmäktige att fatta beslut i ärendet.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunfullmäktige godkänner bifogade förslag
till hyreskontrakt mellan Ale kommun och AB Alebyggen.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2009-12-03
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till hyreskontrakt mellan Ale
kommun och AB Alebyggen avseende LSS-boende i Nödinge.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt fastighetschefen att underteckna kontraktet.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till hyreskontrakt mellan Ale
kommun och AB Alebyggen avseende LSS-boende i Nödinge.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt fastighetschefen att underteckna kontraktet.
___
Expedieras till:
Vård- och omsorgsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Sten Åhrman, kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2010-01-25

KF § 14

KS0063/09

Svar på motion från Boel Holgersson (C) om maten på äldreboendena
Boel Holgersson (C) har i en motion 2009-03-04 föreslagit att inför planeringen av nya
äldreboenden i Nödinge och Älvängen skall flera alternativa förslag tas fram för att
möjliggöra att maten till de boende lagas på plats och att de boende kan få delta i
matlagningen i så stor utsträckning som möjligt.
Motionen har varit på remiss till dels Tekniska nämnden och dels Vård- och
omsorgsnämnden.
Tekniska nämnden har i sitt remissvar 2009-06-26 § 63, anfört att motionen ger uttryck för
en vällovlig tanke men de livsmedelshygieniska krav som i dag ställs gör att åtgärden blir
mycket komplicerad att genomföra. Det är enligt tekniska nämnden inte heller ekonomiskt
försvarbart att laga maten på plats i äldreboendena. Skall de boende delta i matlagningen
krävs att de har lämplig utbildning, känna till och arbeta efter de livsmedelshygieniska krav
som gäller samt ha lämplig klädsel. Köken måste också byggas så att fler personer kan
arbeta där.
Vård och omsorgsnämnden har i sitt remissvar 2009-10-19 § 135, anfört att matlagning
nära de boende sannolikt skulle öka flexibiliteten och anpassning av portionsstorlekar,
specialkost mm. Troligt är också att det skulle minska nutritionsproblemen på våra
äldreboenden. Sammantaget skulle det höja kvalitén för de boende. Vård- och
omsorgsnämnden föreslår ändå ett avslag av motionen med hänvisning till de ökade
kostnader för personal och ökad investering för att bygga ett tillagningskök som ett bifall
till motionen skulle medföra.
Ett bifall till motionen, att föreslå olika alternativ för att ha tillagningskök på de planerade
äldreboendena medför enligt berörda nämnder ökade kostnader.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2009-11-18
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår motionen med motivet att nuvarande tillagningssystem
behålles.
Inlägg
Jarl Karlsson (S)
Yrkanden
Jarl Karlsson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen med
motiveringen att komplettera ärendet vad gäller en ekonomisk analys samt redovisa
principerna för ett genomförande av motionens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller om det ska
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2010-01-25

KF § 14 (forts.)

KS0063/09

BESLUT
1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för en komplettering av
ärendet vad gäller en ekonomisk analys samt redovisandet av principerna för ett
genomförande av motionens förslag.
___
Expedieras till:
Kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

19(24)

Sammanträdesdatum: 2010-01-25
KF § 15

KS0042/08

Svar på motion från Jan Skog (M), Sune Rydén (KD), Roland Wall (C) och RoseMarie Fihn (FP) angående kultur- och fritidsverksamheterna
Jan Skog (M), Sune Rydén (KD), Roland Wall (C) och Rose-Marie Fihn (FP) har i en
motion 2008-02-11 föreslagit att en utredning och konsekvensbeskrivning ska göras med
målet att kultur och fritid bildar en ny nämnd och förvaltning, att återstoden av barn- och
ungdomsförvaltningen slås ihop med resterande del av utbildningsförvaltningen och bildar
en ny nämnd och förvaltning, att nuvarande nämnder (barn- och ungdom och utbildningsoch kultur) med förvaltningsorganisationer avvecklas, att val till de nya nämnderna göres
samt att kommunförvaltningen får i uppdrag att ta fram nya organisationer för de två nya
förvaltningarna.
Arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor har diskuterat motionen och noterar i sitt
protokoll att arbetsgruppens ordförande föreslår att frågan bör diskuteras i anslutning till
eventuella organisationsförändringar inför den nya mandatperioden och att motionen bör
avslås medan fyra ledamöter i arbetsgruppen yrkade bifall till motionen. I sitt beslut noterar
arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor ledamöternas avslags- respektive
bifallsyrkanden och skickade motionen vidare till kommunstyrelsens förvaltning för
beredning.
Sedan motionen lades har arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor på
kommunstyrelsens uppdrag inlett översynen av den politiska organisationen inför nästa
mandatperiod. Ett principförslag diskuteras och målet är att principerna för ny organisation
ska läggas fast av kommunfullmäktige i mars 2010. Motionärernas intentioner att utreda
organisationen tillgodoses genom detta arbete och motionen bör därmed enligt
förvaltningens mening avslås. De konkreta förslagen till organisationsförändringar som
diskuteras i motionen värderas i nu pågående översyn.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson, kommundirektör, 2009-12-01
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Inlägg
Rose-Marie Fihn (FP)
Yrkanden
Rose-Marie Fihn (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
___
Expedieras till:
Jan Skog
Sune Rydén
Roland Wall
Rose-Marie Fihn
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2010-01-25
KF § 16

KS0102/08

Svar på motion från Rolf Johannesson (S) om gratisresor (65+) med Västtrafik inom
Ale kommun
Rolf Johannesson (S) har i en motion daterad 2008-05-12 föreslagit en utredning om
förutsättningar för införande av gratisresor för pensionärer i Ale kommun under lågtrafik.
Västtrafik har haft uppdraget att utföra utredningen och lämnade en kostnadskalkyl,
daterad 31 augusti 2009 på gratisresor inom Ale kommun för pensionärer under lågtrafik.
Gratisresor under lågtrafik för pensionärer (65+) är inarbetad i Strategisk plan som antogs
av KF 2009-10-26 och kommer att införas inom Ale kommun från och med första april
2010. I och med att motionens intention redan är beslutad så föreslås att motionen avslås.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2009-11-26
Handläggare: Annika Friberg, miljöplanerare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
2. Kommunfullmäktige noterar att gratisresor för pensionärer +65 införts via beslut i
Strategisk plan 2010.
Inlägg
Rose-Marie Fihn (FP), Thor Eliasson (S), Åsa Kasimir Klemedtsson (MP), Jarl Karlsson,
(S) och Klas Nordh (FP).
Yrkanden
Åsa Kasimir-Klemedtsson (MP) yrkar att den första punkten stryks och att
kommunfullmäktige noterar att motionens intentioner är genomförda.
Rose-Marie Fihn (FP) och Klas Nordh (FP) yrkar avslag på kommunstyrelsens
beslutsförslag.
Jarl Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att tre beslutsförslag föreligger och ställer dessa mot varandra och
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
2. Kommunfullmäktige noterar att gratisresor för pensionärer +65 införts via beslut i
Strategisk plan 2010.
Reservation
Folkpartiet, Moderaterna, Börje Olsson och Centerpartiet reserverar sig mot beslutet.
___
Expedieras till:
Rolf Johannesson
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

21(24)

Sammanträdesdatum: 2010-01-25

KF § 17

KS0103/09

Svar på motion från Ingmarie Torstensson, Lisa Forsberg, Göran Karlsson och
Tommy Gustafsson (V) om att frysa arvodena för 2009-2010
Ingmarie Torstensson (V), Lisa Forsberg (V), Göran Karlsson (V) och Tommy Gustafsson
(V), har i motion till Kommunfullmäktige föreslagit att frysa arvodena för förtroendevalda
2009-2010 på 2008 års nivå.
Motionen har varit remitterad till arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor.
Arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor skriver i sitt remissyttrande, daterat 200908-31, att motionen avslås med uppmaningen att inför nästa mandatperiod undersöka hur
andra kommuner sätter sina arvoden till förtroendevalda
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2009-12-01
Handläggare: Håkan Spång, administrativ chef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Inlägg
Ingmarie Torstensson (V)
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
___
Expedieras till:
Ingmarie Torstensson
Lisa Forsberg
Göran Karlsson
Tommy Gustafsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2010-01-25
KF § 18

KS0039/09

Svar på motion från Sune Rydén och Kjell Klerfors (KD) om medlemskap i Sveriges
Ekokommuner
Sune Rydén (KD) och Kjell Klerfors (KD) har i en motion, daterad 2009-02-09 föreslagit
att Ale kommun ska anta de fyra systemvillkoren som vägledande för kommunens
verksamhet och dess olika beslut samt att ansöka om medlemskap i Sveriges
Ekokommuner.
Motionen har varit på remiss till Miljö- och byggnämnden som i sitt remissvar, daterat
2009-08-27 anfört att ett medlemskap i en organisation med tonvikt på hållbarhetsfrågor
inom miljöområdet är ett bra sätt att få tillgång till såväl jämförande nyckeltal som goda
exempel, expertkompetens och nätverk. Miljö- och byggnämnden är dock inte övertygad
om att det är just föreningen Sveriges Ekokommuner som bäst uppfyller det behov som
Ale kommun har på området och föreslår därför att kommunfullmäktige avslår motionen
men uppdrar till kommunstyrelsens samhällsplaneringsavdelning att undersöka olika
alternativ utifrån de utmaningar inom miljöområdet som är prioriterade för Ale kommun.
Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att en genomgång av de nätverk som finns inom
miljöområdet bör göras för att se vilket nätverk som kan erbjuda bästa stöd till de frågor
som är prioriterade i Ale kommun. Därefter kan förslag till medlemskap föreslås. Motionen
bör därför avslås.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2009-11-26
Handläggare: Annika Friberg, miljöplanerare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att utreda olika
alternativ om medlemskap i nätverk för hållbarhets/miljöfrågor och redovisa dem till
Kommunstyrelsen under 1:a halvåret 2010.
Inlägg
Sune Rydén (KD), Mikael Berglund (M), Åsa Kasimir-Klemedtsson (MP), Jarl Karlsson (S),
Kjell Klerfors (KD), och Rolf Gustavsson (S).
Yrkanden
Åsa Kasimir-Klemedtsson (MP), Kjell Klerfors (KD), Mikael Berglund (M), Jarl Karlsson
(S) och Sune Rydén (KD) yrkar avslag på kommunstyrelsens beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
___
Expedieras till:
Sune Rydén
Kjell Klerfors
Annika Friberg, kommunstyrelsens förvaltning
Miljö- och byggnämnden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2010-01-25
KF § 19

KS0232/08

Svar på motion från Rose-Marie Fihn, Lars-Erik Carlbom och Klas Nordh (FP) om
resegaranti för färdtjänsten
Rose-Marie Fihn (FP), Lars-Erik Carlbom (FP) och Klas Nordh (FP) har i en motion
föreslagit att införa en resegaranti innebärande att färdtjänstresenärer ska slippa betala
avgiftstaxan om färdtjänsten kommer mer än 20 minuter för sent.
Västtrafik har ingen formell resegaranti för färdtjänst men kompenserar brister i resan,
exempelvis vid försening, med handelscheckar. Om taxibolagen missköter sig tar Västtrafik
ut ett vite. Dessa medel går in i Västtrafiks budget och regleras mot kommun i samband
med kommunernas kostnadsavstämning. Västtrafik har diskuterat en resegaranti för
färdtjänstresor men finner ingen bra lösning på hur den skulle utformas. Inom
kollektivtrafiken finns möjlighet att ersätta bussresa med taxiresa och därefter bli
kompenserad av Västtrafik. När det gäller resa inom färdtjänst finns inget annat färdmedel
att ersätta med om inte taxi kommer fram. Enligt Västtrafik finns inte resegaranti inom
färdtjänst i någon kommun inom Västtrafiks område.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2009-11-26
Handläggare: Annika Friberg, miljöplanerare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
2. Kommunfullmäktige uppmanar Västtrafik att ta fram en resegaranti för färdtjänst.
Inlägg
Rose-Marie Fihn (FP), Mikael Berglund (M), Jarl Karlsson (S), Markus Larsson (M), Sune
Rydén (KD), Ingela Nordhall (AD), Klas Nordh (FP), Hasse Andersson (S), Inga-Lill
Andersson (S) och Ingmarie Torstensson (V).
Yrkanden
Rose-Marie Fihn (FP), Mikael Berglund (M), Markus Larsson (M), Ingela Nordhall (AD)
och Sune Rydén (FP) yrkar avslag på kommunstyrelsens beslutsförslag.
Ingmarie Torstensson (V) och Jarl Karlsson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras till
kommunstyrelsen med motiveringen att klargöra de ekonomiska förutsättningarna för ett
genomförande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och
finner att ärendet ska återremitteras.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för ett klargörande av
de ekonomiska förutsättningarna för ett genomförande.
___
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2010-01-25

KF § 20

KS0271/07

Svar på motion från Börje Olsson (SD) om Ledetvägen i Alafors
Kommunstyrelsen har fått en motion för yttrande från Börje Olsson (SD) om Ledetvägen i
Alafors.
Motionären föreslår:
- Att den planerade enkelriktningen av Ledetvägen hävs och att Ledetvägen istället ges
fartbegränsande åtgärder.
- Att den tunga busstrafiken får en ny sträckning via Alingsåsvägen mellan hållplatserna
kiosken och Ledetskolans bussterminal. Resenärerna hänvisas istället till hållplatserna
via kiosken och kommunhuset/Ledetskolans bussplan.
- En ny ersättande Flexlinje införs som kompensation åt främst de äldre resenärerna.
Motionen har varit på remiss till Miljö- och byggnämnden som i sitt remissvar daterat 200811-06 anser att Ale kommun bör fortsätta att planera för att bygga en gång- och cykelväg
utmed Ledetvägen och därför föreslår att motionen avslås. Förslaget om hävd planering av
enkelriktning av Ledetvägen föreslås avslås med hänvisning till miljö- och byggnämndens
yttrande.
Antalet bussar som går upp Ledetvägen har efter tidtabellskiftet i juni 2009 minskat.
Efterfrågan på kollektivtrafikutbud är stort i området och någon ytterligare minskning är ej
aktuell.
Inför den planerade starten av pendeltåg 2012 kommer förberedelser att ske för att på bästa
sätt underlätta för resande att snabbt komma till stationerna. I samband med detta
planeringsarbete kommer även en översyn av busstrafiken inom Alafors att genomföras.
För närvarande finns inga planer på att införa en Flexlinje.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2009-11-26
Handläggare: Annika Friberg, miljöplanerare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
___
Expedieras till:
Börje Olsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

