PROTOKOLL

1(44)

Sammanträdesdatum: 2010-03-29, 2010-04-07
Plats och tid:

A-salen Medborgarhuset Alafors, 2010-03-29, § 35-47, klockan 17:00 – 22:10
A-salen Medborgarhuset Alafors, 2010-04-07, § 48-59, klockan 18:00 – 21:10

Närvarande ledamöter:

Inga-Lill Andersson, (S) ordf, § 35-59 Jan Skog (M), § 35-59
Elisabeth Mörner (M), § 48-59
Ingemar Serneby (M), § 48-59
Kajsa Nilsson (M), § 35-59
Dan Björk (M), § 35-47
Mikael Berglund (M), § 35-47
Markus Larsson (M), § 35-40, 48-58
Boel Holgersson (C), § 35-39, 41-59
Roland Wall (C), § 35-58
Åke Niklasson (C), § 49-59
Rose-Marie Fihn (FP), § 35-59
Lars-Erik Carlbom (FP), § 35-47
Klas Nordh (FP), § 35-39,41-59
Kjell Klerfors (KD), § 48-59
Sune Rydén (KD), § 35-47
Jarl Karlsson (S), § 35-59
Eva Eriksson (S), § 35-59
Eje Engstrand (S), § 35-39, 41-59
Elaine Björkman (S), § 35-59
Hasse Andersson (S), § 35-39, 41-59
Monica Samuelsson (S), § 35-39, 41-59
Solveig Dahlqvist (S), § 48-59
Lars-Ove Hellman (S), § 35-59
Willy Kölborg (S), § 35-59
Jessika Forsell (S), § 35-47
Rolf Gustavsson (S), § 35-59
Dennis Ljunggren (S), § 48-59
Stina-Kajsa Melin (S), § 35-59
Lars-Gunnar Wallin (S), § 35-47
Catharina Eliasson (S), § 35-47
Sven Pettersson (S), § 35-47
Göran Karlsson (V), § 35-47
Ingmarie Torstensson (V), § 35-59
Tommy Gustafsson (V), § 35-39, 41-59 Lisa Forsberg (V),§ 35-39, 41-47
Åsa Kasimir-Klemedtsson (MP), § 48-59 Torbjörn Köre (MP), § 35-47
Ingela Nordhall (AD), § 35-59
Ulf-Göran Solving (AD), §35-47
Lars-Eric Calås (AD), § 48-59
Helene Ahlberg (AD), § 35-39, 41-47, 49-59
Börje Ohlsson, § 35-59

Tjänstgörande ersättare:

Åke Johansson (M), § 35-59
Lennart Dahl (C), § 40
Joanna Wolodarska Nord (FP), § 48-59
Tage Lindström (KD), § 35-39, 41-59
Anne Olsson (S), § 35-59
Gun Pettersson (S), 35-47
Christina Oskarsson (S), § 35-47
Anna Thomander (S), § 40
Johnny Sundling (V), § 40
Peter Rosengren (MP), § 35-59
Sven Rydén (AD), § 35-59

Fredrik Johansson (M), § 35-59
Anitha Kristiansson (C), § 35-48, 59
Chatarina Engström (KD), § 35-59
Mariam Hagberg (S), § 35-40,48-53
Thor Eliasson (S), § 35-59
Uno Claesson (S), § 48-59
Thore Skånberg (S), § 40-59
Andreas Hector (S), § 40, 48-59
Leif Hansson (V), § 40, 48-59
Jessica Broszniowski (AD), § 35-59

Ersättare och övriga deltagare: Rune Karlsson (SD)
Stig Fredriksson, kommundirektör

Stefan Lydén, sekreterare

Utses att justera:

Jarl Karlsson och Jan Skog

Justeringens plats och tid:

Kommunledningens lokaler, Ale torg 7, 2010-04-12, klockan 16:00

Paragrafer:

35-59

Underskrifter:
………………………………………
Stefan Lydén, Sekreterare
………………………………………
Inga-Lill Andersson, Ordförande
……………………………………… ………………………………………
Jarl Karlsson, Justerare
Jan Skog, Justerare
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___________________________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2010-03-29, 2010-04-07

Datum för anslags uppsättande:

2010-04-13

Datum för anslags nedtagande:

2010-05-05

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunledningens lokaler, Ale torg 7

Underskrift:

Stefan Lydén

__________________________________________________________________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 35
Information från Västtrafik om lokal och regional kollektivtrafik
Lars Backström, VD för Västtrafik, och PG Andersson, konsult på Trivector Traffic,
lämnar information om lokal och regional kollektivtrafik.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar inforationen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 36
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.
Inga frågor ställdes.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 37

KS0003/10

Korrigering av kommunfullmäktiges fyllnadsval av Jonatan Sundeen (KD)
Tage Lindström (KD) begärde i skrivelse, daterad 2010-02-08, att bli entledigad från sitt
uppdrag som ledamot i utbildnings- och kulturnämnden. Kommunfullmäktige entledigade
under förra sammanträdet Tage Lindström (KD) från sitt uppdrag och utsåg Jonatan
Sundeen (KD) till ny ordinarie ledamot i utbildnings och kulturnämnden fram till 201012-31.
Emellertid är det så att Tage Lindström (KD) inte var ledamot utan ersättare i nämnden,
varför kommunfullmäktige nu behöver korrigera sitt beslut så att det framgår att man
väljer Jonatan Sundeen (KD) till ersättare i utbildnings- och kulturnämnden istället för
ledamot.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Tage Lindström (KD) från sitt uppdrag som ersättare i
utbildnings- och kulturnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Jonatan Sundeen (KD) till ny ersättare i utbildnings och
kulturnämnden fram till 2010-12-31.
___
Expedieras till:
Utbildnings- och kulturnämnden
Tage Lindström
Jonatan Sundeen
Maria Olegård

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 38

KS0013/10

Årsredovisning 2009 för kommunen och dess bolag
I ”Årsredovisning 2009” finns, förutom den ekonomiska redovisningen med
förvaltningsberättelse, uppföljning av Strategisk plan, personal- och miljöredovisning och
nämndernas kortfattade beskrivningar av verksamheten under året. Dessutom görs en
jämförelse med kommunerna i Göteborgsregionen.
För kommunen och dess bolag är det positiva resultatet 42,2 Mkr och det egna
kapitalet uppgår därmed till totalt 732,6 Mkr.
Ale kommun visar i 2009 års bokslut ett positivt resultat på 35,2 Mkr och kommunens
egna kapital uppgår därmed till 550,7 Mkr. Det budgeterade resultatet är 10 Mkr och skall
reserveras för framtida pensionskostnader. Resultatet är således 25,2 Mkr bättre än
budget. Nettokostnadsandelen exklusive pensionsreservationen uppgår till 97,1 %. Årets
resultat är i samma nivå som 2008 års resultat på 37,5 Mkr.
Skatteintäkterna är 21,9 Mkr sämre än budgeterat men det uppvägs av att kommunens
kostnader för arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar kraftigt understiger budget. Det
har endast skett en måttlig förändring av invånarantalet i kommunen under året.
Kommunens reserv för försämrade skatteintäkter och reserverade medel för en kraftigare
befolkningsökning, än vad nämnderna tilldelats budget för, bidrar därför till årets
budgetöverskott. Kommunens finansiella kostnader ger ett överskott mot budget på 9,1
Mkr. Förklaringar till detta är främst att kommunens låneskuld har amorterats med 45
Mkr under året och att räntan är låg. Samtidigt har kommunen, på grund av finansoron,
behållit en god likviditet. Det har vart möjligt genom de höga preliminära
skatteutbetalningarna från staten och att investeringsutgifterna försenats.
2009 har varit ett år som präglats av omställningsarbete i nämnderna och stor ovisshet om
utvecklingen av skatteintäkterna. Det ekonomiska resultatet måste mot denna bakgrund
betraktas som gott. Den ekonomiska situationen för Utbildnings- och kulturnämnden har
emellertid varit mycket bekymmersam under året. Beslut och åtgärder har vidtagits så sent
att en kraftig budgetavvikelse på -14,3 Mkr har uppstått. Underskottet består dels av
tidigare års bristande förmåga att anpassa den egna organisationen efter verkligt elevantal
och dels av att beslutade åtgärder under året genomförts på ett sådant sätt att den
ekonomiska effekten inte uppstår under 2009 utan först under 2010. Kommunledningen
och kommunstyrelsens presidium har under året haft täta kontakter med såväl
förvaltningsledning som den politiska ledningen för Utbildnings- och kulturnämnden.
Även kommunens revisorer har inbjudits till överläggningar.
Det ekonomiska resultatet för kommunens affärsverksamhet, VA och Renhållning, har
balanserats till nästkommande år. I bilaga 2 finns balans- och resultaträkning för
affärsverksamheten sam en beskrivning av tillämpade redovisningsprinciper.
Nettoinvesteringarna under 2009 uppgår till 54,8 Mkr, vilket är 54,1 Mkr lägre än
budgeterat. Detta är till största delen en följd av tidsmässig förskjutning av
investeringsutgifterna och önskemål finns om att större delen av dessa investeringsanslag
skall överföras till 2010.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 38 (forts.)

KS0013/10

Med anledning av dessa förskjutningar i investeringsplanen kommer en översyn av 2010
års investeringsbudget att göras. (separat ärende)
Pensionsskuld
I budget 2009 avsattes 10 Mkr för framtida pensionskostnader. Dessa medel kommer nu
att inom kommunens egna kapital reserveras för detta ändamål. Pensioner intjänade före
1998 redovisas enligt gällande redovisningsprincip ”Blandmodellen”, som en
ansvarsförbindelse. Denna har sedan föregående bokslut ökat med 8,8 Mkr och uppgår nu
till 567,9 Mkr. Sammantaget har nu 87,9 Mkr reserverats sedan år 2006. Kommunen har
inte gjort några finansiella placeringar avseende pensionsmedel utan använder istället
avsatta medel till att minska den externa låneskulden.
Överföring av över- och underskott från 2009-års bokslut
Kommunfullmäktige har i Strategisk plan 2009-2010 fastställt en två-årsbudget för
nämnderna. Budgeten är dessutom för flera nämnder baserad på aktuell målgrupp. Om
förändring sker i målgruppen kan budgeten både minska eller öka. Tydliga
ekonomistyrningsregler finns också inskrivna i den Strategiska planen där också
ansvarsfördelningen mellan förvaltning och nämnd klargörs.
För att kunna ta ställning till ett ekonomiskt underskott är det också viktigt att uppdraget
och målet för verksamheten är tydligt formulerat och att det sker en återkoppling från
nämnden till fullmäktige om uppdraget inte kan fullföljas inom den ekonomiska ram som
tilldelats.
Överföring av över- och underskott från 2009-års bokslut behandlas i särskilt ärende.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2010-02-22
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning 2009 för kommunen och dess bolag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att reservera 10 Mkr av årets positiva resultat för
framtida pensionskostnader.
Inlägg
Jarl Karlsson (S), Jan Skog (M), Sune Rydén (KD), Göran Karlsson (V), Boel Holgersson (C),
Rose-Marie Fihn (FP), Eje Engstrand (S), Ingmarie Torstensson (V) och Torbjörn Köre
(MP).
Yrkanden
Jarl Karlsson (S), Jan Skog (M), Sune Rydén (KD), Rose-Marie Fihn (FP), Ingmarie
Torstensson (V) och Torbjörn Köre (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
beslutsförslag.
Ajournering
Kommunfullmäktige beslutar att ajournera ärendet, klockan 19:50, för behandling av
kommunrevisorernas revisionsberättelse för år 2009.
Kommunfullmäktiges återupptar förhandlingarna klockan 21:30.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 38 (forts.)

KS0013/10

BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2009 för kommunen och dess bolag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att reservera 10 Mkr av årets positiva resultat för
framtida pensionskostnader.
___
Expedieras till:
Revisorerna
Barn- och ungdomsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Utbildnings- och kulturnämnden
Helene Ramert
Sten Åhrman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 39

KS0013/10

Kommunrevisionens verksamhetsberättelse för 2009
Kommunrevisorerna har granskat Ale kommuns verksamhet och räkenskaper för år 2009
och överlämnar sina revisionsberättelser för 2009 till kommunfullmäktige.
Revisorerna har lämnat två revisionsberättelser som skiljer sig åt. I den ena
revisionsberättelsen, undertecknad av Lennarth Nilsson, Christer Damm, Birgit Hansson,
Marianne Olsson och Daniel Höglund, har revisorerna funnit skäl till att rikta en
anmärkning mot utbildnings- och kulturnämnden för att nämnden inte har vidtagit
tillräckliga åtgärder för att bedriva verksamheten inom tilldelad budget för år 2009.
I den andra revisionsberättelsen, undertecknad av Gert Karlsson, Kjell Stensson, Irene
Hellekant och Ann-Katrin Abelsson, riktar revisorerna kritik mot utbildnings- och
kulturnämnden för att nämnden inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att bedriva
verksamheten inom tilldelad budget för år 2009.
Samtliga revisorer tillstyrker dock att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i styrelser
och samtliga nämnder ansvarsfrihet för år 2009 och att kommunens årsredovisning för år
2009 godkänns.
Inlägg
Lennarth Nilsson (M), revisorernas ordförande, och Gert Karlsson (S), revisorernas vice
ordförande redogör för respektive revisionsberättelser för år 2009.
Jan Skog (M), Jarl Karlsson (S), Torbjörn Köre (MP) och Rose-Marie Fihn (FP).
Ajournering
Inga-Lill Andersson (S), kommunfullmäktiges ordförande, informerar fullmäktige om att:
”Om revisorerna enligt 9 kap 17 § i Kommunallagen riktat anmärkning mot en nämnd, måste
fullmäktige besluta om anmärkningen även ska framställas från fullmäktiges sida. Beslutet ska
motiveras.”

Inga-Lill Andersson (S) föreslår att kommunfullmäktige ajournerar ärendet för att
behandla frågan om anmärkning mot utbildnings- och kulturnämnden i en särskild punkt.
Kommunfullmäktige beslutar att ajournera ärendet klockan 20.20.
Kommunfullmäktige återupptar förhandlingarna klockan 20:55.
Yrkanden
Ordföranden föreslår att kommunrevisorernas revisionsberättelser noteras till protokollet
samt att ledamöterna i kommunstyrelsen och samtliga nämnder beviljas ansvarsfrihet.
Utöver detta föreslår ordföranden att kommunfullmäktige till protokollet noterar att
kommunfullmäktiges ledamöter ej deltagit i beslut om ansvarsfrihet i respektive nämnd
som vederbörande verkar i.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BESLUT
1. Kommunrevisorernas revisionsberättelser noteras till protokollet.
2. Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen och övriga nämnder samt enskilda
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2009 års verksamhet och räkenskaper.
Till protokollet antecknas att kommunfullmäktiges ledamöter ej deltagit i beslut om
ansvarsfrihet i respektive nämnd som vederbörande verkar i.
____
Expedieras till:
Revisorerna
Monica Lechelt
Sten Åhrman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunrevisionens verksamhetsberättelse för 2009 - fråga om anmärkning mot
utbildnings- och kulturnämnden
Kommunrevisorerna har granskat Ale kommuns verksamhet och räkenskaper för år 2009
och överlämnar sina revisionsberättelser för 2009 till kommunfullmäktige.
Revisorerna har lämnat två revisionsberättelser som skiljer sig åt. I den ena
revisionsberättelsen, undertecknad av Lennarth Nilsson, Christer Damm, Birgit Hansson,
Marianne Olsson och Daniel Höglund, har revisorerna funnit skäl till att rikta en
anmärkning mot utbildnings- och kulturnämnden för att nämnden inte har vidtagit
tillräckliga åtgärder för att bedriva verksamheten inom tilldelad budget för år 2009.
I den andra revisionsberättelsen, undertecknad av Gert Karlsson, Kjell Stensson, Irene
Hellekant och Ann-Katrin Abelsson, riktar revisorerna kritik mot utbildnings- och
kulturnämnden för att nämnden inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att bedriva
verksamheten inom tilldelad budget för år 2009.
Samtliga revisorer tillstyrker dock att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i styrelser
och samtliga nämnder ansvarsfrihet för år 2009 och att kommunens årsredovisning för år
2009 godkänns.
Inga-Lill Andersson (S), kommunfullmäktiges ordförande, informerar
kommunfullmäktige om att KF-presidium har begärt en förklaring från utbildnings- och
kulturnämnden.
Inlägg
Monica Samuelsson (S) redogör för utbildnings- och kulturnämndens förklaring på
anmärkningen.
Markus Larsson (M), Jan Skog (M), Göran Karlsson (V) och Sune Rydén (KD).
Yrkanden
Inga-Lill Andersson (S), ordförande, föreslår att kommunfullmäktige inte riktar
anmärkning mot utbildnings- och kulturnämnden och lämnar följande beslutsförslag:
”Efter att ha tagit del av utbildnings- och kulturnämndens förklaring med anledning av revisorernas
anmärkning föreslår jag att kommunfullmäktige inte ska framställa anmärkning mot utbildnings- och
kulturnämnden. Beslutet motiveras dels med utbildnings- och kulturnämndens förklaring, med beslutet
2010-03-23, § 29, dels med att nämnden under året har genomfört ett omfattande arbete med att få ner
kostnaderna, särskilt på gymnasiets verksamhet. Samtidigt har nämnden tagit ansvar för de elever som
genomför sin gymnasieutbildning på skolan. Detta har begränsat möjligheterna att ytterligare minska
kostnaderna. För att nämnden ska få ekonomi i balans krävs noggranna uppföljningar och fortsatta
åtgärder vilket också redovisats i nämndens förklaring.”

Jan Skog (M) yrkar att kommunfullmäktige ska rikta anmärkning mot utbildnings- och
kulturnämnden och lämnar följande motivering:
”Utöver den revisionsberättelse som Lennart Nilsson redogjort för och lämnat till kommunfullmäktige
lägger jag till att trots att utbildnings- och kulturnämnden påbörjat åtgärder för att minska underskottet
har underskottet dubblerats.”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Rose-Marie Fihn (FP), Ingela Nordhall (AD), Anitha Kristiansson (C) och Sune Rydén
(KD) yrkar bifall till Jan Skogs (M) beslutsförslag.
Jäv
Monica Samuelsson (S), Lisa Forsberg (V), Tommy Gustavsson (V), Joanna Wolodarska
Nord (FP), Boel Holgersson (C), Eje Engstrand (S), Klas Nordh (FP) Hasse Andersson
(S) och Tage Lindström (KD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger och presenterar en
propositionsordning som kommunfullmäktige godkänner. Ordföranden ställer efter
detta de båda förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat i
enlighet med ordförandens beslutsförslag.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs.
Ordföranden redovisar en omröstningsordning som kommunfullmäktige godkänner. Den
som bifaller ordförandens beslutsförslag röstar ja och den som bifaller Jan Skog (M)
yrkande röstar nej.
Under omröstningen avges 26 ja-röster och 19 nej-röster.
Hur var och en röstade framgår av omröstningsbilagan till detta protokoll.
Ordförande konstaterar efter detta att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
ordförandens beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att inte rikta en anmärkning mot utbildnings- och
kulturnämnden.
Reservation
Reservation mot beslutet lämnas av Folkpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna,
Centerpartiet, Börje Olsson och Aledemokraterna.
___
Expedieras till:
Revisorerna
Utbildnings- och kulturnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2010-03-29, 2010-04-07
KF § 40 (forts.)
Omröstningsbilaga
KF § 40, 2010-03-29

KS0013/10
JA (att inte rikta
anmärkning)

Jan Skog M
Åke Johansson M
Fredrik Johansson M
Kajsa Nilsson M
Dan Björk M
Mikael Berglund M
Markus Larsson M

X
X
X
X
X
X
X

Lennart Dahl C
Roland Wall C
Anitha Kristiansson C

X
X
X

Rose-Marie Fihn FP
Lars-Eric Carlbom FP

X
X

Katarina Engström KD
Sune Rydén KD

X
X

Jarl Karlsson S
Eva Eriksson S
Thore Skånberg S
Elaine Björkman S
Anna Thomander S
Mariam Hagberg S
Anne Olsson S
Andreas Hector S
Thor Eliasson S
Lars-Ove Hellman S
Willy Kölborg S
Jessika Forsell S
Rolf Gustavsson S
Gun Pettersson S
Christina Oskarsson S
Stina-Kajsa Melin S
Lars-Gunnar Wallin S
Catharina Eliasson S
Sven Pettersson S

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

Göran Karlsson V
IngmarieTorstensson V
Johnny Sundling V
Leif Hansson V

X
X
X
X

Peter Rosengren MP
Torbjörn Köre MP

X
X

Jessica Broszniowski AD
Ingela Nordhall AD
Ulf-Göran Solving AD
Sven Rydén AD

Börje Olsson
Inga-Lill Andersson s ordf
Summa:
Justerandes sign

Nej (att rikta
anmärkning)

X
X
X
X

X
X
26
Utdragsbestyrkande

19

Avstår

Deltar inte i
beslutet

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2010-03-29, 2010-04-07

KF § 41

KS0294/09

Överföring av investeringsmedel från 2009 till 2010
I samband med bokslutsberedningen prövas om ej ianspråktagna investeringsmedel får
överföras till kommande år.
Den totala investeringsvolymen uppgick 2009 till 108 767 tkr. Totalt utnyttjades 54 767
tkr.
Resterande ej utnyttjade medel uppgår till 54 197 tkr. Av dessa föreslår 43 860,1 tkr
överföras till 2010, vilket då skulle ge en total investeringsvolym på 158 841 tkr inklusive
leasingbilar och leasingdatorer. Investeringsvolymen för 2010 är långt större än vad som
normalt utförs under ett år. En genomgång har skett med Tekniska förvaltningen som
anser att investeringarna kommer att genomföras.
Kommunstyrelsens förvaltning avser att ytterligare analysera den totala
investeringsvolymen för 2010 i anslutning till uppföljningsrapport 2 samt i arbetet med
investeringsbudget 2011-2015.
Av överförda medel önskas en del användas för andra ändamål än vad de ursprungligen
avsågs för.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att investeringsmedel till ett belopp av 43 860,1
tkr överförs från 2009 till 2010.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2010-02-15
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner överföringar av 2009 års investeringsmedel med
43 860,1 tkr enligt bilaga.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner överföringar av 2009 års investeringsmedel med
43 860,1 tkr enligt bilaga.
___
Expedieras till:
Samtliga nämnder
Monika Lechelt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2010-03-29, 2010-04-07

KF § 42

KS0047/10

Revidering av nämndernas ekonomiska ramar 2010 på grund av förändrat POpåslag mm
Kommunens kostnader för arbetsgivaravgifter fördelas på nämnderna genom ett POpålägg på faktiskt utbetalda löner och arvoden. I budget 2010 har PO-pålägget beräknats
till 40,5 % på löner och 34,5 % på arvoden. Sveriges kommuner och landsting lämnar
rekommendationer till kommunerna om PO-påläggets storlek. Inför 2010 understiger
denna rekommendation kommunens budgeterade PO-pålägg, främst beroende på sänkta
avtalsförsäkringar. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att det budgeterade POpålägget sänks till 39,2 % på löner respektive 33,25 % på arvoden och att nämndernas
ekonomiska ramar justeras med denna sänkning. Det ekonomiska utrymme som frigörs
motsvarar 7 275 tkr och föreslås överföras till kommunens centrala reserv ”Särskilda
insatser”.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att nämndernas budgetramar för 2010
minskas med denna beräknade kostnadssänkning. Härmed frigörs ett ekonomiskt
utrymme som enligt förslag i tjänsteskrivelsen placeras på kommunens anslag för särskilda
insatser för att skapa möjlighet till en politisk prioritering av hur detta resursutrymme skall
fördelas.
I samband med analysen av bokslutet 2009 och i kontakter med förvaltningsledningar och
nämndsordförandena har det framkommit följande prioriterade områden:
1.
2.

3.

Önskemål om att öka antalet sommarjobb från 200 till 400 under 2010, vilket ger
en merkostnad på 3,2 Mkr. Framställan sker i särskilt ärende, dnr KS0006/10.
Barn- och ungdomsnämnden har under ett antal år haft minskande antal elever i
grundskolan. I kommunens strategiska plan förutsätts en kraftig befolkningsökning
inom några få år. Nämnden arbetar kontinuerligt med att anpassa personalvolymen
till faktiskt elevantal. För att stödja nämnden i detta arbete och skapa möjlighet till
att nyttja den pedagogiska resurs som finns tillgänglig på ett för eleverna gynnsamt
sätt föreslås att Barn- och ungdomsnämnden under år 2010 tillförs 2,7 Mkr.
Ale gymnasium har en allt större andel elever som går på det individuella
programmet. Dessutom är det flera elever som under året hoppar av påbörjade
gymnasieutbildningar utanför kommunen och istället önskar börja på Ale
gymnasium. I dagens läge kan det vara svårt att bereda dessa elever en plats i de
ordinarie programmen på skolan. Detta är kostsamt för kommunen och också
otillfredsställande för eleverna. För att skapa utrymme för Utbildnings- och
kulturnämnden att förbättra möjligheten för dessa elever att komma in på
nationella program föreslås att Utbildnings- och kulturnämnden tillförs 1,2 Mkr för
2010.

Under förutsättning att Kommunfullmäktige godkänner att nämndernas budgetramar för
2010 justeras med den beräknade kostnadsminskningen på grund av sänkt
personalomkostnadspåslag 2010, föreslås att ovannämnda fördelning sker från anslaget
för särskilda insatser.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 42 (forts.)

KS0047/10

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2010-02-22
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2010-02-26
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att nämndernas ramar justeras med 3 180 tkr för Barnoch ungdomsnämnden, 2 600 tkr för Vård- och omsorgsnämnden, 700 tkr för
Utbildnings- och kulturnämnden, 450 tkr för Kommunstyrelsen, 185 tkr för Tekniska
nämndens skattefinansierade verksamhet, 150 tkr för Miljö- och byggnämnd och 10
tkr för Överförmyndarenämnden på grund av sänkt PO-pålägg.
2. Kommunfullmäktige beslutar att de sammantaget 7 275 tkr överförs till
kommunstyrelsens anslag för Särskilda insatser.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att nämndernas ramar justeras med 3 180 tkr för Barnoch ungdomsnämnden, 2 600 tkr för Vård- och omsorgsnämnden, 700 tkr för
Utbildnings- och kulturnämnden, 450 tkr för Kommunstyrelsen, 185 tkr för Tekniska
nämndens skattefinansierade verksamhet, 150 tkr för Miljö- och byggnämnd och 10
tkr för Överförmyndarenämnden på grund av sänkt PO-pålägg.
2. Kommunfullmäktige beslutar att de sammantaget 7 275 tkr överförs till
kommunstyrelsens anslag för Särskilda insatser.
___
Expedieras till:
Barn- och ungdomsnämnden
Utbildnings- och kulturnämnden
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden
Överförmyndarenämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 43

KS0025/10

Tillsynsansvar för försäljning av receptfria läkemedel
Vissa receptfria läkemedel får från och med den 1 november 2009 säljas utanför apotek.
Nikotinläkemedel inryms i den nya lagstiftningen och regelverket för detaljhandel med
nikotinläkemedel upphör därmed att gälla. Anmälan om försäljning av vissa receptfria
läkemedel görs till Läkemedelsverket.
Enligt Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel är det kommunerna som
skall utöva kontroll och tillsyn över försäljningen. Enligt 23 § samma lag får kommunerna
ta ut en avgift för sin kontroll och tillsyn. Av regeringens proposition framgår att
kontrollen bör samordnas med kontrollen av tobaksvaror och alkohol. Detta
tillsynsansvar åligger i dag Vård- och omsorgsnämnden varför det är lämpligt att
tillsynsansvaret för försäljning av vissa receptfria läkemedel samordnas under denna
nämnd. Vård och omsorgsförvaltningen har föreslagit att tillsynsavgiften skall vara
densamma som tillsynsavgiften för folköl och tobaksförsäljning.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2010-02-08
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige uppdrar till Vård- och omsorgsnämnden att ansvara för tillsynen
av detaljhandel med vissa receptfria läkemedel.
2. Kommunfullmäktige beslutar att Vård- och omsorgsnämndens reglemente under § 3
”Ansvarsområden och uppgifter” 6 st. skall ha följande lydelse, ”Vård- och
omsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter vad avser tillsyn enligt
tobakslagen, alkohollagen samt lagen om receptfria läkemedel.
3. Kommunfullmäktige fastställer en tillsynsavgift att gälla från och med 2010-04-01 för
kontroll av detaljhandel med vissa receptfria läkemedel till 1490 kr per år samt i övrigt
tillämpa den samordnade taxa som gäller för butiker med två eller flera tillsynsobjekt,
samt indexjustering enligt Kommunfullmäktiges beslut 2008-10-27, § 138.
4. Kommunfullmäktige beslutar att tillsynsavgift för försäljning av nikotinläkemedel skall
upphöra att gälla från 2010-03-31.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige uppdrar till Vård- och omsorgsnämnden att ansvara för tillsynen
av detaljhandel med vissa receptfria läkemedel.
2. Kommunfullmäktige beslutar att Vård- och omsorgsnämndens reglemente under § 3
”Ansvarsområden och uppgifter” 6 st. skall ha följande lydelse, ”Vård- och
omsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter vad avser tillsyn enligt
tobakslagen, alkohollagen samt lagen om receptfria läkemedel.
3. Kommunfullmäktige fastställer en tillsynsavgift att gälla från och med 2010-04-01 för
kontroll av detaljhandel med vissa receptfria läkemedel till 1490 kr per år samt i övrigt
tillämpa den samordnade taxa som gäller för butiker med två eller flera tillsynsobjekt,
samt indexjustering enligt Kommunfullmäktiges beslut 2008-10-27, § 138.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 43 (forts.)

KS0025/10

4. Kommunfullmäktige beslutar att tillsynsavgift för försäljning av nikotinläkemedel skall
upphöra att gälla från 2010-03-31.
___
Expedieras till:
Vård- och omsorgsnämnden
Eva-Marie Ekman
Informationsenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2010-03-29, 2010-04-07

KF § 44

KS0293/09

Tidigareläggning och utökning av investeringsanslag för VA-arbeten
I samband med utbyggnaden av väg och dubbelspår genom Ale kommun beslutades att
Göteborgsvägen i Älvängen och i Surte ska byggas om till miljöprioriterade vägar. VAenheten startade då en inventering av VA-ledningarna, från Bruksvägen till södra utfarten
i Surte, för att bedöma dess standard. En inventering av dag- och avloppsledningarna
visar att de är i mycket dåligt skick och bör bytas ut. Möjlighet finns att lägga om
ledningarna i samband med BViV- projektets ombyggnad av lokalvägen.
Saneringsprojektet måste starta andra halvåret 2010 för att minimera sättningsrisken innan
lokalvägen byggs om.
Göteborgsvägen i Älvängen ska på samma sätt byggas om av vägprojektet. I samband
med detta är det angeläget att lägga ner två nya vattenledningar, en för lokalförsörjningen
och en transitledning som ska klara utbyggnaden i de norra kommundelarna. Även vid
denna ombyggnad kan BviV- projektet utföra omläggningen.
Dessa två objekt är angelägna att utföra innan gatorna blir iordningsställda. Vi slipper då
gräva upp i efterhand vilket skulle bli avsevärt dyrare.
Konsultutredningar visar att de båda projekten kostar 16 mnkr. Idag finns 14,5 mnkr
beviljat för investeringen ”Ombyggnad Va-ledningar pga. väg- och järnvägsutbyggnaden”.
Investeringsanslaget behöver därför utökas med 1,5 mnkr 2010 för att kunna genomföra
projekten.
Kommunstyrelsens förvaltning anser att investeringsanslaget bör utökas med 1,5 mnkr
2010 för att arbetena ska kunna utföras i samband med att vägprojekten utförs.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2010-02-18
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beviljar Tekniska nämnden ett tilläggsanslag på 1,5 mnkr år 2010
för projektet ”Ombyggnad Va-ledningar pga. väg- och järnvägsutbyggnaden”.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beviljar Tekniska nämnden ett tilläggsanslag på 1,5 mnkr år 2010
för projektet ”Ombyggnad Va-ledningar pga. väg- och järnvägsutbyggnaden”.
___
Expedieras till:
Tekniska förvaltningen
Sten Åhrman, kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 45

KS0072/10

Motion från Sune Rydén (KD) om översyn av busshållplatser och
trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Alingsåsvägen och Starrkärrsvägen
Sune Rydén (KD) har lämnat en motion, daterad 2010-03-10, om översyn av
busshållplatser och trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Alingsås- och Starrkärrsvägen.
Motionären föreslår att kommunen genomför en grundlig utredning ur ett barn- och
trafiksäkerhetsperspektiv om var busshållplatser bör finnas och hur dessa ska utformas.
Utöver detta föreslås att kommunen ska kontakta Vägverket för att framföra behovet och
diskutera finansiering av nödvändiga hållplatser.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare behandling.
___
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Maria Olegård, kommunstyrelsens förvaltning
Håkan Spång, kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 46

KS0037/10

Mark för verksamheter för Ale kommun 2010-2016
Kommunfullmäktige antog i september 2007 en ny översiktsplan, Ale ÖP 07 och i
anslutning till denna uppmärksammades behovet av ett politiskt beslutat styrdokument för
etableringsbar mark för verksamhetsutvecklingen i Ale kommun.
Programmet, Mark för verksamheter arbetades fram av samhällsplaneringsavdelningen i
samarbete med Ale Utveckling under våren 2009. Programmet remitterades till samtliga
kommunala nämnder och bolag samt för kännedom till Ale Elförening. Dokumentet
antogs slutligen av Kommunfullmäktige 2009-06-15.
Det av Kommunfullmäktige antagna Programmet, Mark för verksamheter behöver antas
på nytt för att tidsmässigt passa in i det tvååriga budgetarbetet och antas av
Kommunfullmäktige i mars månad.
Till utgångspunkt för verksamhetsmarksplaneringen som sträcker sig fram till 2016 ligger
Ale ÖP 07 och Ale kommuns nya Vision 2020 samt Strategisk plan för 2009 - 2010 som
beskriver att Ale kommun alltid skall ha minst 10 hektar exploateringsklar
verksamhetsmark tillgänglig.
Programmet innehåller Ale kommuns målsättningar för verksamhetsmark och redovisar
planerad verksamhetsmark för perioden 2010 - 2016. Programmet kommer att ligga till
grund för Ale kommuns förvaltningars planering av respektive verksamhet samt för dialog
med marknaden.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2010-02-12
Handläggare: Jörgen Sundén, exploateringsansvarig
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antager föreliggande program, Mark för verksamheter gällande
Ale kommun för åren 2010-2016.
2. Kommunfullmäktige beslutar att programmet skall revideras vartannat år i samband
med budgetarbetet.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antager föreliggande program, Mark för verksamheter gällande
Ale kommun för åren 2010-2016.
2. Kommunfullmäktige beslutar att programmet skall revideras vartannat år i samband
med budgetarbetet.
___
Expedieras till:
Jörgen Sundén
Lennart Nilsson
Samtliga nämnder
Ale Elförening
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 47
Förfrågan om fortsatt sammanträde
När klockan blivit 22.00 frågar ordföranden om sammanträdet ska avbrytas eller fortsätta.
BESLUT
1. På måndagen den 29 mars beslutar kommunfullmäktige att fortsätta sammanträdet
onsdagen den 7 april klockan 18:00.
2. På onsdagen den 7 april beslutar kommunfullmäktige att återuppta sitt sammanträde
igen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 48

KS0062/09

Förslag till ny politisk organisation i Ale kommun från och med 2011
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog i beslut 2009-03-03 § 47 till Arbetsgruppen
för demokrati- och arvodesfrågor att göra en översyn av kommunens nämndorganisation.
Enligt beslutet skulle uppdraget redovisas senast första kvartalet 2010. Parallellt har
kommundirektören givits i uppdrag att se över kommunens tjänstemannaorganisation.
Arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor har 2010-02-03 presenterat sitt principförslag
till ny organisation att gälla från år 2011, se bilaga 1.
Syftet med arbetsgruppens förslag är
- Att få en effektivitet i besluten genom att skapa en organisation som svarar mot
förändringar i såväl omvärlden som kommunen.
- Att organisationen skall vara tydlig och det skall vara enkelt för kommuninvånarna
att förstå nämndernas innehåll och ansvar.
- Att organisationen skall stimulera till deltagande, förnya politiken och skapa
lärande processer.
- Att skapa ökade möjligheter att från en politisk horisont diskutera betydelsefulla
framtidsfrågor.
Principförslaget från Arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor är inte helt
komplett. Arbetsgruppen har inte tagit ställning i frågorna angående
överförmyndarnämnden, räddningstjänstsverksamhet samt frågan om var ansvaret för
de av kommunen ägda fastigheterna skall ligga. Parallella utredningar pågår i dessa
frågor med syfte att hitta de mest effektiva lösningarna.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2010-02-10
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa principförslag till ny nämndorganisation
för Ale kommun. Kommunfullmäktige noterar att vissa organisatoriska frågor kvarstår
att utreda och kommer att redovisas senare.
2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag
till reglementen och övriga styrdokument för de i principbeslutet föreslagna
nämnderna och beredningarna samt att även göra en översyn av
kommunfullmäktiges arbetsordning.
3. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram
underlag till delegeringsordningar för kommunstyrelsen och övriga nämnder i den
nya organisationen.
4. Kommunfullmäktige beslutar att strategisk plan för 2011-2012 ska utgå från
föreslagen ny organisation.
5. Kommunfullmäktige beslutar att ovanstående uppdrag skall behandlas av
kommunfullmäktige senast i november månad 2010 för slutligt fastställande av den
nya politiska organisationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS0062/09

Inlägg
Hasse Andersson (S), Jan Skog (M), Boel Holgersson (C), Rose-Marie Fihn (FP), Ingela
Nordhall (AD), Ingmarie Torstensson (V), Kjell Klerfors (KD), Jarl Karlsson (S) och
Roland Wall (C).
Yrkanden
Hasse Andersson (S), Rose-Marie Fihn (FP), Ingmarie Torstensson (V), Kjell Klerfors
(KD) och Jarl Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Jan Skog (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag samt lämnar följande
ändringsyrkande:
Antalet ledamöter och ersättare ska minskas med två stycken i de fem nämnderna.

Boel Holgersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag och lämnar följande
ändringsyrkande:
Det ska finnas en personalnämnd där representanter för nämnderna finns med som ledamöter
tillsammans med representanter från kommunstyrelsen.
Det ska finnas en nämnd med ansvar för omsorg, arbetsmarknad och sociala frågor.

Boel Holgerssons (C) ändringsyrkande tillstyrks av Jan Skog (M) och Roland Wall (C).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Därefter ställer ordföranden proposition på Jan Skogs (M) ändringsyrkande och finner att
kommunfullmäktige avslår detsamma.
Efter detta ställer ordföranden proposition på Boel Holgerssons (C) ändringsyrkande och
finner att kommunfullmäktige också avslår detta
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa principförslag till ny nämndorganisation
för Ale kommun. Kommunfullmäktige noterar att vissa organisatoriska frågor kvarstår
att utreda och kommer att redovisas senare.
2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag
till reglementen och övriga styrdokument för de i principbeslutet föreslagna
nämnderna och beredningarna samt att även göra en översyn av
kommunfullmäktiges arbetsordning.
3. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram
underlag till delegeringsordningar för kommunstyrelsen och övriga nämnder i den
nya organisationen.
4. Kommunfullmäktige beslutar att strategisk plan för 2011-2012 ska utgå från
föreslagen ny organisation.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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5. Kommunfullmäktige beslutar att ovanstående uppdrag skall behandlas av
kommunfullmäktige senast i november månad 2010 för slutligt fastställande av den
nya politiska organisationen.
Protokollsanteckning
Kommunfullmäktige godkänner att Aledemokraterna bifogar en protokollsanteckning
som bilaga till protokollet.
Reservation
Reservation mot beslutet lämnas av Centerpartiet och Moderaterna.
___
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Stig Fredriksson, kommunstyrelsens förvaltning
Eva-Marie Ekman, kommunstyrelsens förvaltning
Arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ny tjänstemannaorganisation i Ale kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrag 2009-03-03 § 47 till kommundirektören att
utveckla den kommunala tjänstemannaorganisationen i linje med nämndorganisationen.
Arbetet har genomförts i anslutning till förslagen till förändringar av den politiska
organisationen.
Förslag till ny organisation redovisas i särskild PM. Förslagets ledord är helhetssyn och
effektivitet och dess kärna att organisationen samordnas i en gemensam struktur med
fyra olika sektorer. Nuvarande förvaltningsgränser tas bort och ett antal gemensamma
stödfunktioner samordnas och vissa funktioner byter huvudman.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson, kommundirektör 2010-03-02
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige fastställer redovisat förslag till grundstruktur för Ale
kommuns tjänstemannaorganisation samt att organisationen ska ligga som grund
för revideringen av styrande dokument.
Inlägg
Hasse Andersson (S)
Yrkanden
Hasse Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige fastställer redovisat förslag till grundstruktur för Ale
kommuns tjänstemannaorganisation samt att organisationen ska ligga som grund
för revideringen av styrande dokument.
___
Expedieras till:
Kommundirektören

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Svar på motion från Ungdomsfullmäktige om busstider
I en motion från ungdomsfullmäktige föreslås att kommunens busstider ska ändras.
Bussarna ska gå oftare och buss 403 föreslås gå sin gamla sträckning.
Grunden till motionen är att ungdomarna är missnöjda med hur bussarna går. De går
för sällan, de kommer inte i tid och de kör för fort på vissa vägar. Vissa bussar går bara
en gång i timmen och andra en gång i halvtimmen.
I juni förra året ändrades många busslinjer i samband med att Nobina (f.d. Swebus)
började köra bussarna. Förändringarna syftade till att få fler att välja kollektivtrafiken
istället för bilen och en stor satsning gjordes på att köra fler Lila express som har
många resenärer till och från Göteborg. En del linjer som gick lokalt exempelvis buss
403 fick ändrad stäckning och färre turer och det lokala resandet bygger på att man
som resenär ibland får göra ett byte. Under hösten visade det sig att det ibland var
problem att åka mellan kommunens orter och att väntetiderna blev långa vid byten.
I samband med att den nya tidtabellen kom i mitten av december justerades en del
turer som nu har gjort att det blivit lättare att resa mellan kommunens orter och blivit
bättre passning mellan byten.
Busslinjerna har olika turtäthet eftersom resandeunderlaget är olika till linjerna. På de
busslinjer som har många resenärer går bussen med tätare turer och där det finns färre
resenären är det längre mellan turerna.
Att bussarna inte är i tid beror ofta på att det blir långa köer på grund av de vägarbeten
som pågår utefter E45:an. Representanter från bussbolag, Västtrafik, Vägverk och
kommun träffas regelbundet för att diskutera åtgärder som underlättar för bussarna att
komma fram. Hastighetsgränserna ska naturligtvis hållas även av bussförarna och
också anpassas till väderleken.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilssons, 2010-02-12
Handläggare: Annika Friberg, miljöplanerare
Ungdomsfullmäktiges beslut:
Ungdomsfullmäktige yrkar bifall till motionen om att bussarna ska gå oftare och att buss
403 ska återfå sin gamla sträckning.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Inlägg
Jarl Karlsson (S), Rose-Marie Fihn (FP), Åsa Kasimir-Klemedtsson (MP), Klas Nordh
(FP), Lars-Ove Hellman (S), Boel Holgersson (C), Thor Eliasson (S), och Andreas Hector
(S).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Jarl Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag och lämnar följande
tilläggsyrkande:
[Kommunfullmäktige avslår motionen], men noterar att kommunen i årliga överläggningar
med Västtrafik uppmärksammar frågorna ytterligare.

Rose-Marie Fihn (FP), Klas Nordh (FP), Lars-Ove Hellman (S) och Andreas Hector (S)
tillstyrker kommunstyrelsens beslutförslag samt Jarl Karlssons (S) tilläggsyrkande.
Åsa Kasimir-Klemedtsson (MP) och Boel Holgersson (C) yrkar avslag på
kommunstyrelsens beslutsförslag.
Propositionsordning
Ordförande konstaterar att två beslutsförslag föreligger och presenterar en
propositionsordning som fullmäktige godkänner.
Ordföranden ställer därefter de bägge förslagen mot varandra och finner att fullmäktige
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens beslutsförslag.
Därefter ställer ordföranden tilläggsförslaget under proposition och finner att
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen, men noterar att kommunen i årliga
överläggningar med Västtrafik uppmärksammar frågorna ytterligare.
___
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Annika Friberg, kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Svar på motion från Ungdomsfullmäktige om paintballhall
I en motion från ungdomsfullmäktige föreslås att kommunen ska ordna en
paintballhall i Ale.
Grunden till motionen är att ungdomarna tycker att finns för lite att göra på fritiden
och ser detta som ett problem.
Motionen har remitterats till barn- och ungdomsnämnden som behandlade ärendet
under sitt sammanträde 2010-02-03.
Av barn- och ungdomsnämndens remissvar framgår att Paintballverksamhet inte är
någon verksamhet som kommunen har möjlighet att bedriva i sina inomhushallar, utan
som i så fall får etableras av kommersiella intressenter.
Den närmaste paintballverksamheten inomhus i vår region finns i Surte. Vill man
skapa något på hemmaplan och utomhus när de gäller paintball så får man starta en
förening i kommunen, för att starta en förening kan man ta kontakt med
fritidskontoret för mer hjälp.
Barn och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om att
ordna en kommunal paintballhall.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2010-02-10
Handläggare: Stefan Lydén, förvaltningssekreterare
Ungdomsfullmäktiges beslut:
1. Ungdomsfullmäktige noterar ärendet och lämnar inga synpunkter.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
___
Expedieras till:
Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Svar på motion från Ungdomsfullmäktige om skolmaten
I en motion från ungdomsfullmäktige föreslås att Aroseniusskolan startar ett matråd
där eleverna ingår.
Grunden till motionen är att ungdomarna tycker att matsedeln har en dålig
sammansättning och att eleverna vill vara med och påverka hur den ser ut.
Motionen har remitterats till barn- och ungdomsnämnden som behandlade ärendet
under sitt sammanträde 2010-02-03.
Av barn- och ungdomsnämndens remissvar framgår att det gjorts matundersökningar
som visar att den mat som serveras på skolan bedöms vara av god kvalitet. Det finns
ett matråd och representanterna utses ur elevrådet av elevrådet. Däremot finns det
anledning att göra matrådet mer aktivt på skolan. Matrådets möten har varit obefintliga
de senaste åren. Matråden kommer att ha flera möten under 2010. En gång per termin
kommer rektor och skolkökets chef att ha ett möte med skolrådet för att samla ihop
de tankar, åsikter och idéer som matrådet har kring maten och matsalen på skolan.
Detta tillfälle kommer även att vara ett tillfälle när skolkökets chef t.ex. kan berätta för
matrådet om hur beslutsprocessen kring matsedeln går till. Eleverna på skolan
kommer av mentorerna att göras mer medvetna om att deras elevrådsrepresentant tar
emot tankar och åsikter kring maten och matsalen för att vidareförmedla det till
matrådet. Barn- och ungdomsförvaltningen bedömer att Aroseniusskolans planerade
åtgärder till utveckling av matrådet väl överensstämmer med författningarnas krav och
intentionerna i Ale kommuns demokratihandbok vad gäller elevinflytande.
Barn och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla ungdomsfullmäktiges
motion om matråd.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2010-02-10
Handläggare: Stefan Lydén, förvaltningssekreterare
Ungdomsfullmäktiges beslut:
1. Ungdomsfullmäktige noterar ärendet och lämnar inga synpunkter.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
___
Expedieras till:
Barn- och ungdomsnämnden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Svar på motion från Ungdomsfullmäktige om gratis busskort
I en motion från ungdomsfullmäktige föreslås att kommunen ger alla elever i
grundskolan gratis busskort.
Grunden till motionen är att Göteborgs grundskoleelever får gratis busskort och
ungdomarna tycker att det inte borde vara avgörande var man bor om man får
busskort eller inte. En fördel är också att skolorna slipper köpa in hundrakort när
skolan ska på olika aktiviteter.
Idag har Ale kommuns grundskoleelever som inte uppfyller reglerna för att få busskort
i grundskolan möjlighet att köpa terminskort till halva priset.
Under vårterminen 2010 har Ale kommun erbjudit alla elever från 7:e klass och upp till
sista termin på gymnasiet gratis busskort på fritiden. Erbjudandet är ett pilotprojekt
som utvärderas till sommaren.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2010-02-12
Handläggare: Annika Friberg, miljöplanerare
Ungdomsfullmäktiges beslut:
1. Ungdomsfullmäktige avslår motionen.
2. Ungdomsfullmäktige ställer sig bakom förslaget att utreda kostnader och för- och
nackdelar av att införa gratis busskort till alla grundskoleelever.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår motionen, men uppdrar åt Kommunstyrelsen att i
samråd med Barn- och ungdomsnämnden utreda kostnader och för- och nackdelar
av att införa gratis busskort till alla grundskoleelever.
Inlägg
Eje Engstrand (S), Klas Nordh (FP), Åsa Kasimir-Klemedtsson (MP), Jarl Karlsson (S),
Tommy Gustavsson (V) och Rose-Marie Fihn (FP).
Yrkanden
Klas Nordh (FP) yrkar att kommunfullmäktige återremitterar ärendet till
kommunstyrelsen med motiveringen att utreda kostnader och för- och nackdelar
av att införa gratis busskort till alla grundskoleelever.
Tommy Gustavsson (V), Åsa Kasimir-Klemedtsson (MP) och Jarl Karlsson (S) tillstyrker
Klas Nordhs (FP) yrkande om återremiss.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om det ska
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen med motiveringen att utreda kostnader och för- och nackdelar
av att införa gratis busskort till alla grundskoleelever.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med
motiveringen att utreda kostnader och för- och nackdelar av att införa gratis busskort till
alla grundskoleelever.
___
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Svar på motion från Ungdomsfullmäktige om plastgräsplan
I en motion från ungdomsfullmäktige föreslås att kommunen ska bygga en
plastgräsplan i Ale. Planen ska vara placerad utomhus.
Grunden till motionen är att ungdomarna tycker att det behövs bättre planer samt att
de planer som finns idag är alltför känsliga för väderförhållanden. Detta kan innebära
att träningar eller andra aktiviteter blir inställda.
Motionen har remitterats till barn- och ungdomsnämnden som behandlade ärendet
under sitt sammanträde 2010-02-03.
Av barn- och ungdomsnämndens remissvar framgår att det i kommunen idag inte
finns någon konstgräsplan. Dagens fotbollsanläggningar har idag grusplaner vilket gör
att dom är mer känsliga för vädret.
Av remissvaret framgår vidare att eftersom kommunens investeringsbehov är större än
vad som är ekonomiskt möjligt krävs det en noggrann analys innan nya investeringar
kan genomföras. När de gäller konstgräsplan (er) är det viktigt att dessa anläggningar
byggs där behoven är som störst, då vi kan se att behovet finns i hela kommunen.
Denna analys håller barn- och ungdomsförvaltningen och tekniska förvaltningen på
med just nu. Ale Fritid kommer att presentera den för den politiska nämnden under
det första kvartalet 2010, då den kommande investeringsbudgeten läggs.
Barn och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen om att
bygga en plastgräsplan i kommunen.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2010-02-10
Handläggare: Stefan Lydén, förvaltningssekreterare
Ungdomsfullmäktiges beslut:
1. Kommunfullmäktige yrkar bifall till motionen.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Inlägg
Eje Engstrand (S), Peter Rosengren (MP), Klas Nordh (FP) och Jarl Karlsson (S).
Yrkanden
Eje Engstrand (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

Justerandes sign
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Peter Rosengren (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag och lämnar
följande tilläggsförslag:
I samband med upphandling ska miljökrav enligt svenska fotbollsförbundets riktlinjer ställas.

Klas Nordh (FP) yrkar att kommunfullmäktige återremitterar förslaget till
kommunstyrelsen för att utreda kostnaderna.
Jarl Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag och tillstyrker Peter
Rosengrens (MP) tilläggsyrkande. Jarl Karlsson (S) yrkar avslag på Klas Nordhs (FP)
återremissyrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om det ska
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer därefter proposition på liggande beslutsförslag och finner detsamma
bifallet.
Därefter ställer ordföranden Peter Rosengrens (MP) tilläggsförslag under proposition och
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att i samband med upphandling ska miljökrav enligt
svenska fotbollsförbundets riktlinjer ställas.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras klockan 19:50.
Kommunfullmäktige återupptar förhandlingarna klockan 20:10.
___
Expedieras till:
Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign
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Svar på motion från Ungdomsfullmäktige skolmaten
I en motion från ungdomsfullmäktige föreslås att Himlaskolan inför fruktlådor i
klassrummen samt att sådan skolmat som det blir mycket över av tas bort ut menyn.
Grunden till motionen är att ungdomarna tycker att skolmaten i Ale är dålig och att
den därför ska ändras.
Motionen har remitterats till barn- och ungdomsnämnden som behandlade ärendet
under sitt sammanträde 2010-02-03.
Av barn- och ungdomsnämndens remissvar framgår att frågorna hör till skolans elevoch
matråd att diskutera och prioritera tillsammans med skolans ledning. Eftersom
Himlaskolan har planerat att återuppta och utveckla skolans matråd finns det nu ett
forum att lyfta de viktiga frågor som motionen tar upp.
Barn och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen från
ungdomsfullmäktige om skolmaten.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2010-01-10
Handläggare: Stefan Lydén, förvaltningssekreterare
Ungdomsfullmäktiges beslut:
1. Ungdomsfullmäktige noterar ärendet och lämnar inga synpunkter.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Inlägg
Kajsa Nilsson (M), Eje Engstrand (S), Jarl Karlsson (S) och Rose-Marie Fihn (FP).
Yrkanden
Kajsa Nilsson (M) yrkar avslag på den del av motionen som rör fruktlådorna men yrkar
samtidigt att kommunen ska göra en utredning och se över skolmatens kvalitet.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.
Därefter ställer ordföranden Kajsa Nilssons (M) tilläggsförslag under proposition och
finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.

Justerandes sign
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Reservation
Moderaterna, Aledemokraterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna Centerpartiet och Börje
Olsson reserverar sig mot beslutet.
___
Expedieras till:
Barn- och ungdomsnämnden
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Svar på motion från Ungdomsfullmäktige om skoldatorer
I en motion från ungdomsfullmäktige föreslås att de som börjar årskurs 6 ska få en
egen dator som sedan ska följa med under hela den återstående skoltiden på
Kyrkbyskolan.
Grunden till motionen är att ungdomarna tycker att de datorer som idag finns på
Kyrkbyskolan inte fungerar, vilket leder till att det blir svårt att ta in information och
arbeta i skolan.
Motionen har remitterats till barn- och ungdomsnämnden som behandlade ärendet
under sitt sammanträde 2010-02-03.
Av barn- och ungdomsnämndens remissvar framgår att Kyrkbyskolan arbetar
kontinuerligt för att öka datortätheten på skolan. Utöver de klassrumsbaserade
datorerna finns också fyra så kallade mobila multimediavagnar, fördelade på skolans
arbetslag. Det finns i dagsläget inga ekonomiska förutsättningar att förse
Kyrkbyskolans elever med en bärbar dator var. Däremot är det skolans ambition att, så
snart ekonomin tillåter, införskaffa en klassuppsättning bärbara datorer som ett
komplement till de stationära datorerna i klassrummen.
Barn och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå
ungdomsfullmäktiges motion om skoldatorer.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2010-02-10
Handläggare: Stefan Lydén, förvaltningssekreterare
Ungdomsfullmäktiges beslut:
Ungdomsfullmäktige yrkar bifall till motionen.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
___
Expedieras till:
Barn och ungdomsnämnden
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Svar på motion från Jan A Pressfeldt (AD) om ceremoni för nya medborgare
Jan A Pressfeldt (AD) har i en motion om ceremoni för nya medborgare föreslagit
följande:
-

Att alla nya medborgare i Ale kommun hälsas välkomna till vår kommun. Detta
kan ske med ett brev eller på annat lämpligt sätt.
Att slumpvis välja ut några, säg 6 personer, som skall hedras med en särskild
välkomstceremoni av kommunfullmäktige för att de flyttat in till Ale kommun.

Motionären ser ingen anledning till att särbehandla svenska medborgare. Bakgrunden till
motionen är att Ale kommun hedrar de invånare som blivit svenska medborgare under
föregående år med en särskild välkomstceremoni.
Samråd har skett med kommunfullmäktiges presidium som anser att kommunen
uppmärksammar både de som blivit svenska medborgare och de som flyttat till Ale
genom de aktiviteter som genomförs idag. Förslag att motionen avslås.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2010-02-05
Handläggare: Hanna Hogström, kommunledningssekreterare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Inlägg
Ingela Nordhall (AD), Jarl Karlsson (S), Rose-Marie Fihn (FP), Klas Nordh (FP) och Boel
Holgersson (C).
Yrkanden
Ingela Nordhall (AD) yrkar avslag på kommunstyrelsens beslutsförslag.
Jarl Karlsson (S), Rose-Marie Fihn (FP), Klas Nordh (FP) och Boel Holgersson (C) yrkar
bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger och ställer de bägge förslagen mot
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
beslutsförslag.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs.
Ordföranden redovisar en omröstningsordning som kommunfullmäktige godkänner. Den
som bifaller kommunstyrelsens beslutsförslag röstar ja och den som bifaller Ingela
Nordhalls (AD) yrkande röstar nej.
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Under omröstningen avges 39 ja-röster och 5 nej-röster.
Hur var och en röstade framgår av omröstningsbilagan till detta protokoll.
Ordförande konstaterar efter detta att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation
Jessica Broszniowski (AD), Sven Rydén (AD), Lars-Erik Calås (AD) och Börje Olsson
reserverar sig mot beslutet.
___
Expedieras till:
Hanna Hogström, kommunstyrelsens förvaltning
Jan A Pressfeldt
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JA (Bifall till KSbeslutsförslag)

Jan Skog M
Elisabeth Mörner M
Ingemar Serneby M
Kajsa Nilsson M
Åke Johansson M
Fredrik Johansson M
Markus Larsson M

X
X
X
X
X
X
X

Boel Holgersson C
Åke Niklasson C

X
X

Rose-Marie Fihn FP
Joanna Wolodarska Nord FP
Klas Nordh FP

X
X
X

Kjell Klerfors
Katarina Engström KD
Tage Lindström KD

X
X
X

Jarl Karlsson S
Eva Eriksson S
Eje Engstrand S
Elaine Björkman S
Hasse Anderson S
Anne Olsson S
Monica Samuelsson S
Solveig Dahlqvist S
Lars-Ove Hellman S
Willy Kölborg S
Thor Eliasson S
Rolf Gustavsson S
Uno Claesson S
Dennis Ljunggren S
Stina-Kajsa Melin S
Thore Skånberg S
Andreas Hector S

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

Leif Hansson V
IngmarieTorstensson V
Tommy Gustavsson V

X
X
X

Åsa Kasimir-Klemedtsson MP
Peter Rosengren MP

X
X

Jessica Broszniowski AD
Ingela Nordhall AD
Sven Rydén AD
Lars-Eric Calås AD
Heléne Ahlberg AD

X

Börje Olsson
Inga-Lill Andersson s ordf
Summa:

X
39

Nej (Avslag till KSbeslutsförslag)

X
X
X
X

X
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Svar på motion från Åsa Kasimir-Klemedtsson (MP) om miljövänligare
dieselbränsle
Åsa Kasimir-Klemedtsson (MP) har i en motion, daterad 2007-03-14, föreslagit att
kommunfullmäktige ska besluta att Ale kommun i sina dieselfordon i huvudsak ska
använda ett renare dieselbränsle, exempelvis EcoPar, med goda miljöegenskaper som
är blandbart med vanlig diesel. Om man gör så skulle kommunen kunna nå det tioåriga
mål som anges i kommunens energiplan.
Den inkomna motionen remitterades till Tekniska nämnden som i sitt remissyttrande,
daterat 2008-10-02, § 82, uttalade att Ale kommun i dagsläget är bundna av avtal med
andra dieselleverantörer. Tekniska menade att om man använde EcoPar som bränsle i
kommunens dieselbilar skulle detta leda till kraftigt ökade drivmedelkostnader och
påpekade att utöver detta att utvecklingen av alternativa dieselbränslen fortfarande är i
sin linda. Tekniska nämnden framförde också i sitt yttrande att det av flera anledningar
är viktigt att hitta alternativ till dagens dieselbränsle och att nämnden, i enlighet med
detta, ville genomföra ett försök i mindre skala.
När kommunfullmäktige vid sitt sammanträde, 2009-01-26, § 34, behandlade
motionen återremitterades motionen till kommunstyrelsen med motiveringen att
utreda motionens intentioner. För att ta reda på hur delar av den dieseldrivna
bilparken påverkas av att köras på ett miljövänligare dieselbränsle har tekniska
förvaltningen under 2009 genomfört ett mindre försök på ett par fordon i sin
fordonspark.
Tekniska nämnden rapporterar att man under det ettåriga försöket inte stött på några
komplikationer vad gäller EcoPar-bränslet gentemot fordonens motorer och framför
att man med detta som grund borde kunna gå vidare med ett försök i större
omfattning. Kostnadsmässigt är dock EcoPar 40 % dyrare än vanlig diesel MK1.
Tekniska nämnden understryker behovet av klargöra ett par frågeställningar (vilken
handlingsfrihet har kommunen gentemot gällande ramavtal för drivmedel, vilka
kriterier ska gälla för definitionen av vad som är ett miljövänligare bränsle, vad innebär
användandet av en ny typ av bränsle för leverantörernas garantier och hur driftsäkert
är det?). Tekniska nämnden menar att man inte ska fastna vid EcoPar utan att
kommunen även bör fundera över andra förnyelsebara alternativ som t.ex. RME och
bedömer att om man kan övervinna de svårigheter som nämns skulle det vara lämpligt
att gå vidare med ett försök i fullskalestorlek på renhållningsenheten.
I ett beslut från tekniska nämnden, daterat 2009-12-17, § 133 kommenterar nämnden
kort att man under året testat ett alternativt dieselbränsle (EcoPar) på Sörmossen där
tre fordon testats och att inga komplikationer tillstött vad gäller bränslet på fordonens
motorer.
Tekniska nämnden har vid sammanträde, 2009-12-17, § 134, beslutat att inleda ett
försök med miljövänligare dieselbränsle under första halvåret 2010. I försöket kommer
alla renhållningsfordon (renhållningsenheten står för drygt hälften av tekniskas
dieselförbrukning), där så är tekniskt lämpligt, köras med ett miljövänligare
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dieselbränsle. Tekniska förvaltningen uppger att den beräknade merkostnaden för att
köra på ett miljövänligare alternativ i renhållningsenhetens fordon uppskattas till ca
325 000 kr per år. Att köra samtliga fordon inom tekniska nämndens
verksamhetsområde med samma mer miljövänliga dieselbränsle uppges innebära en
fördyring med ca 600 000 kr per år.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2010-02-10
Handläggare: Stefan Lydén, förvaltningssekreterare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kostnaden ska inarbetas i Tekniska nämndens
ekonomiska ram för 2011.
Inlägg
Peter Rosengren (MP) och Willy Kölborg (S).
Yrkanden
Peter Rosengren (MP) och Willy Kölborg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kostnaden ska inarbetas i Tekniska nämndens
ekonomiska ram för 2011.
___
Expedieras till:
Åsa Kasimir-Klemedtsson
Tekniska nämnden
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Svar på interpellation till Utbildnings- och kulturnämndens ordförande om Boken
kommer-verksamhet
Rose-Marie Fihn (FP) har i en interpellation, daterad 2010-03-16, till utbildnings- och
kulturnämndens ordförande ställt frågor om boken-kommer-verksamhet.
Monica Samuelsson (S), utbildnings- och kulturnämndens ordförande, besvarar
interpellationen.
Rose-Marie Fihn (FP) tackar för svaret.
Inlägg
Jarl Karlsson (S), Lars-Ove Hellman (S) och Dennis Ljunggren (S).
BESLUT
1. Kommunfullmäktige förklarar interpellationen besvarad.
___
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