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Sammanträdesdatum: 2010-04-26

KF § 60
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.
___
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Sammanträdesdatum: 2010-04-26

KF § 61
Filmvisning och information från Polisen om hot mot politiker
Under kommunfullmäktiges sammanträde visas en film om hot och våld mot förtroendevalda.
Filmen har tagits fram av Sveriges kommuner och landsting.
Klas Friberg, biträdande länspolismästare, informerar därefter om hur polisen arbetar med
säkerhet för förtroendevalda.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar informationen.
___

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum: 2010-04-26

KF § 62

KS0065/10

Fråga om huvudmannaskap för kollektivtrafiken i Västra Götaland
Under ett par års tid har företrädare för kommuner och region utrett, analyserat och diskuterat
olika framtidslösningar för kollektivtrafikens organisation, finansiering mm.
Diskussionerna har landat i att man från Ägarrådet nu rekommenderar att man tar beslut på
årsstämman i maj om genomförande av en skatteväxling och att Västra Götalandsregionen blir
länsansvarig huvudman att ansvara för den allmänna lokala och regionala kollektivtrafiken.
Det handlar om att skapa rätt förutsättningar för att utveckla en attraktiv och
konkurrenskraftig kollektivtrafik som ger ett stort värde för resenären. Syftet är att nyttja
fördelarna med en stor gemensam region samtidigt som lokala behov tillgodoses.
Regionala ägarrådet rekommenderar kommunerna att fatta nedanstående beslut.
Respektive kommuner förutsätts också utse en företrädare som i anslutning till årsstämman
den 28 maj har fullmakt att säga upp nu gällande aktieägaravtal avseende Västtrafik AB från
den 1 januari 2012 och även att teckna nytt avtal med Västra Götalandsregionen.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2010-03-11
Handläggare: Annika Friberg, miljöplanerare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att Västra Götalandsregionen från den 1 januari 2012 ska
vara länstrafikansvarig och trafikhuvudman för den lokala och regionala kollektivtrafiken i
Västra Götaland enligt lag (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik.
2. Kommunfullmäktige beslutar att en skatteväxling ska genomföras för att möjliggöra detta.
3. Kommunfullmäktige beslutar att villkoren för ovanstående ska regleras i ett nytt avtal
mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen.
4. Kommunfullmäktige ger Kommunfullmäktiges ordförande eller dennes ersättare fullmakt
att säga upp nu gällande aktieägaravtal avseende Västtrafik AB från den 1 januari 2012 och
även att teckna nytt avtal med Västra Götalandsregionen med ovan nämnda inriktning.
Inlägg
Jarl Karlsson (S) och Jan A Pressfeldt (AD).
Yrkanden
Jarl Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan klockan19:30-19:40.
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Sammanträdesdatum: 2010-04-26

KF § 62 (forts.)

KS0065/10

BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att Västra Götalandsregionen från den 1 januari 2012 ska
vara länstrafikansvarig och trafikhuvudman för den lokala och regionala kollektivtrafiken i
Västra Götaland enligt lag (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik.
2. Kommunfullmäktige beslutar att en skatteväxling ska genomföras för att möjliggöra detta.
3. Kommunfullmäktige beslutar att villkoren för ovanstående ska regleras i ett nytt avtal
mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen.
4. Kommunfullmäktige ger Kommunfullmäktiges ordförande eller dennes ersättare fullmakt
att säga upp nu gällande aktieägaravtal avseende Västtrafik AB från den 1 januari 2012 och
även att teckna nytt avtal med Västra Götalandsregionen med ovan nämnda inriktning.
Protokollsanteckning
Kommunfullmäktige godkänner att Socialdemokratierna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet
bifogar följande protokollsanteckning:
”Undertecknade representanter för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna i Ale menar
att det offentliga behöver ta ett tydligt ansvar för kollektivtrafiken, både finansiellt och organisatoriskt.
Den nya kollektivtrafiklag som den moderatledda regeringen föreslagit äventyrar ett samordnat trafiksystem.
Kollektivtrafik är inte vilken vara som helst. Kollektivtrafik ger stora positiva externa effekter på miljö och
samhällsekonomin, effekter som inte låter sig fångas upp av individens betalningsvilja. Det offentliga måste
därför ta ett tydligt finansiellt och organisatoriskt ansvar för kollektivtrafik-en. Demokratin och samhällets
inflytande behövs.”

Kommunfullmäktige godkänner att Aledemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet.
Kristdemokraterna och Moderaterna bifogar följande protokollsanteckning:
”Undertecknade representanter för Ale-demokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet Liberalerna.
Kristdemokraterna och Moderaterna anser att vänstermajoritetens protokollsanteckning gällande
kollektivtrafiken inte hör till den kommunala kompetensen.”
___

Expedieras till:
Inga-Lill Andersson
Regionala ägarrådet
Västra Götalandsregionen
Annika Friberg, kommunstyrelsens förvaltning
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KF § 63

KS0088/10

Taxa för simskola i Skepplandahallen
Kommunens simskola vänder sig till barn från det år då barnet fyller 7 år. Det finns även
simskola för vuxna. Simskolan för barn omfattar 15 gånger medan vuxensimskolan omfattar
10 gånger. Som ett komplement till simskolan erbjuds även märkestagning som omfattar 7
gånger.
Vid jämförelser med några av våra grannkommuner kan konstateras att Ale
kommuns taxor ligger förhållandevis lågt. Eftersom den kommunala taxan för
simskoleavgift har varit oförändrad sedan 1994 finns det anledning att korrigera
denna.
För den kommunala simskolan i Ale föreslår nämnden en höjning från 450 kr till 600 kr per
kurs för barn, att märkestagningen höjs från 250 kr till 350 kr och att vuxensimskola höjs från
500 kr till 600 kr. Detta föreslås gälla från halvårsskiftet 2010.
Förändringen innebär ett tillskott på ca 25 000 kr per år och förväntas inte påverka intresset
för att delta i simskolor och grupper för märkestagning.
Kommunstyrelsens förvaltning anser det motiverat att korrigera taxorna i enlighet med Barnoch ungdomsnämndens förslag då de legat på samma nivå under lång tid.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2010-03-23
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar ny avgift för den kommunala simskolan till 450 kronor per kurs.
2. Kommunfullmäktige antar en komplettering av kommunens fritidstaxor med märkestagning
där den nya avgiften uppgår till 350 kronor.
3. Kommunfullmäktige antar en komplettering av kommunens fritidstaxor med vuxensimskola
där den nya avgiften uppgår till 600 kronor.
4. Kommunfullmäktige beslutar att de nya avgifterna ska gälla från och med 2010-06-01.
Inlägg
Elaine Björkman (S), Mikael Berglund (M), Eje Engstrand (S), Klas Nordh (FP), Ingela
Nordhall (AD), Göran Karlsson (V), Jarl Karlsson (S), Kjell Klerfors (KD), Hasse Andersson
(S), Ingmarie Torstensson (V) och Rose-Marie Fihn (FP).
Yrkanden
Elaine Björkman (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Mikael Berglund (M) yrkar att punkt ett förändras så att kommunfullmäktige antar ny avgift
för den kommunala simskolan till 0 kronor per kurs.
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KF § 63 (forts.)

KS0088/10

Jarl Karlsson (S) yrkar att punkt ett återremitteras till kommunstyrelsen för att klarlägga vad
det innebär om avgiften sätts till noll kronor per kurs. Vilka personer skulle detta aves gälla
för?
Kjell Klerfors (KD), Ingmarie Torstensson (V), Hasse Andersson (S), Rose-Marie Fihn (FP),
Ingela Nordhall (AD), Klas Nordh (FP) yrkar bifall till Jarl Karlssons (S) återremissyrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om punkt ett ska avgöras idag eller om den ska
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen med motiveringen att klarlägga vad det innebär om avgiften sätts till noll
kronor per kurs. Vilka personer skulle detta aves gälla för?
Efter detta ställer ordföranden punkterna 2,3,4 under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens beslutsförlag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera punkt 1 om avgift för den kommunala
simskolan till kommunstyrelsen för ett klarläggande av vad det innebär om avgiften sätts till
noll kronor per kurs. Vilka personer skulle detta aves gälla för?
2. Kommunfullmäktige antar en komplettering av kommunens fritidstaxor med märkestagning
där den nya avgiften uppgår till 350 kronor.
3. Kommunfullmäktige antar en komplettering av kommunens fritidstaxor med vuxensimskola
där den nya avgiften uppgår till 600 kronor.
4. Kommunfullmäktige beslutar att de nya avgifterna ska gälla från och med 2010-06-01.
___
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden
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KF § 64

KS0087/10

Tillägg till fritidstaxor
Det finns behov att göra justeringar i kommunens fritidstaxor som rör Furustugan och
Dammekärr. Eftersom det finns intresse att hyra dessa objekt och det idag saknas taxor
behöver dessa kompletteras. Förslaget från barn- och ungdomsnämnden bygger på hur
liknande objekt hanteras.
Kategori
Furustugan
Dammekärr

T0
0
0

T1 T2 T3
T4
375 615 800 1 000
375 615 800 1 000

De i förslaget upptagna anläggningarna sköts av föreningar som har skötselavtal med
kommunen. Syftet är att man ska använda sig av samma taxa som kommunen tar när man hyr
ut motsvarande lokaler. Den ekonomiska konsekvensen är idag svår att bedöma, men om
intäkterna blir betydande kan de komma att påverka förutsättningarna för skötselavtalet.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunfullmäktige antar Barn- och
ungdomsnämndens förslag på tillägg till fritidstaxor.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2010-03-24
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar de av Barn- och ungdomsnämnden föreslagna tilläggen till
fritidstaxor.
2. Kommunfullmäktige beslutar att de nya avgifterna ska gälla från och med 2010-07-01.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar de av Barn- och ungdomsnämnden föreslagna tilläggen till
fritidstaxor.
2. Kommunfullmäktige beslutar att de nya avgifterna ska gälla från och med 2010-07-01.
___
Expedieras till:
Barn- och ungdomsnämnden
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KF § 65

KS0068/10

Avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande flyktingbarn
Ale kommun har sedan tidigare avtal med Migrationsverket om mottagande av
ensamkommande flyktingbarn. Det första avtalet tecknades för verksamhetsåret 2008. Avtalen
har haft en löptid om ett år. Tidigare avtal har inneburit att Ale kommun har mottagit fem (5)
barn per år. Barnen har vistats i ankomstkommunen Mölndal.
Det avtalsförslag som Migrationsverket tagit fram innebär att Ale kommun skall ta emot fem
barn fram till 2011-01-31. Barnen kan enligt det nya avtalet inte endast anvisas från Mölndals
kommun utan anvisningarna sker enligt ett turordningssystem beroende på hur länge barnen
vistats i Sverige. Av avtalet framgår dock att barn skall anvisas från Mölndals kommun så långt
det är möjligt.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2010-04-07
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att teckna avtal med Migrationsverket om mottagande av
fem ensamkommande flyktingbarn. Avtalet skall gälla under perioden 2010-02-01- 201101-31
2. Kommunfullmäktige delegerar till Kommunstyrelsen att besluta om förnyelse av
ovanstående avtal för ytterligare två perioder under förutsättning att mottagandet är av
samma omfattning och på samma villkor.
3. Kommunfullmäktige noterar Migrationsverkets skrivelse daterad 2010-04-08.
Inlägg
Jarl Karlsson (S), Mikael Berglund (M), Boel Holgersson (C), Rose-Marie Fihn (FP), Ingmarie
Torstensson (V) och Kjell Klerfors (KD).
Yrkanden
Jarl Karlsson (S), Mikael Berglund (M), Boel Holgersson (C), Rose-Marie Fihn (FP), Ingmarie
Torstensson (V) och Kjell Klerfors (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att teckna avtal med Migrationsverket om mottagande av
fem ensamkommande flyktingbarn. Avtalet skall gälla under perioden 2010-02-01- 201101-31
2. Kommunfullmäktige delegerar till Kommunstyrelsen att besluta om förnyelse av
ovanstående avtal för ytterligare två perioder under förutsättning att mottagandet är av
samma omfattning och på samma villkor.
3. Kommunfullmäktige noterar Migrationsverkets skrivelse daterad 2010-04-08.
___
Expedieras till:
Vård- och omsorgsnämnden
Migrationsverket
Justerandes sign
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KF § 66

KS0095/10

Förköp av fastigheten Ale Älebräcke 1:24
Enligt köpekontrakt daterat 18 mars 2010 har Ronny Olausson sålt fastigheten Älebräcke 1:24
till Ulrika Sten och Johan Sporrong för en köpeskilling om 1 250 000 kronor. Fastigheten, som
omfattar 4 974 kvm, är bebyggd med ett mindre bostadshus uppfört 1954. Enligt Ales
översiktsplan, ÖP 07, redovisas området där fastigheten är belägen som utbyggnadsområde
för bostäder (B15 Torpvägen). Torpområdet bedöms bli nästa stora utbyggnadsområde i
Älvängen efter Kronogården. Torpområdet bedöms kunna innehålla 240-325 bostäder.
Genom området planeras en trafikled som ska förbinda Starrkärrsvägen med Häljered.
Kommunen äger rätt att förköpa fastigheter som med hänsyn till den framtida utvecklingen
krävs för tätbebyggelse. För den framtida planeringen bedöms det vara av stor vikt att
kommunen förvärvar fastigheten och därför föreslås att kommunen utnyttjar sin förköpsrätt.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2010-04-07
Handläggare: Lars Lindström, mark- och exploateringsingenjör
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige utnyttjar sin kommunala förköpsrätt med hänvisning till § 1, första
punkten, förköpslagen (1967:868) beträffande fastigheten Älebräcke 1:24 enligt
köpekontrakt daterat 18 mars 2010.
2. Kommunfullmäktige beviljar Kommunstyrelsen tilläggsanslag i 2010 års investeringsbudget
med 1,4 milj kronor för köpeskillingen och övriga med förvärvet förenade kostnader.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till samhällsplaneringsavdelningen att vidta alla för förköpets
genomförande erforderliga åtgärder.
4. Kommunfullmäktige uppdrar till samhällsplaneringschefen, eller dennes ersättare, att för
kommunens räkning underteckna alla för förköpets genomförande erforderliga handlingar.
Inlägg
Jarl Karlsson (S), Boel Holgersson (C), Rose-Marie Fihn (FP), Klas Nordh (FP), Mikael
Berglund (M), Kjell Klerfors (KD), Lars-Ove Hellman (S), Andreas Hector (S), Eje Engstrand
(S), Jan A Pressfeldt (AD), Rolf Gustavsson (S), Torbjörn Köre (MP), och Lars-Helge
Johansson (S).
Yrkanden
Jarl Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Boel Holgersson (C) yrkar i första hand att kommunfullmäktige återremitterar ärendet till
kommunstyrelsen med motiveringen att:
”ärendet inte är tillräckligt grundligt berett. Ärendet har förts direkt från förvaltningen till kommun-styrelsen
utan att ha behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott. Av tjänstemannaskrivelsen framgår inte om
kommunen äger någon annan mark inom det tilltänkta utbyggnadsområdet för bostäder. Det framgår inte
heller vilken inställning köparen har till att delta i utbyggnaden av området. Det finns inte heller någon
bedömning av rättsläget med anledning av att riksdagen redan när tjänstmannaskrivelsen undertecknads hade
beslutat att förköpslagen ska upphöra från och med den 1 maj 2010.”

I andra hand yrkar Boel Holgersson (C) avslag på kommunstyrelsens beslutsförslag.
Justerandes sign
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Rose-Marie Fihn (FP), Klas Nordh (FP), Mikael Berglund (M), Kjell Klerfors (KD) och Jan A
Pressfeldt (AD) tillstyrker Boel Holgerssons (C) båda yrkanden.
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.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs.
Ordföranden redovisar en omröstningsordning som kommunfullmäktige godkänner.
Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja och den som bifaller Boel Holgerssons (C)
med fleras återremissyrkande röstar nej.
Under omröstningen avges 25 ja-röster och 23 nej-röster.
Ordföranden konstaterar att kommunfulläktige beslutat att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen i enlighet kommunallagens regler för minoritetsåterrmiss.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen med motiveringen att
ärendet inte är tillräckligt grundligt berett. Ärendet har förts direkt från förvaltningen till
kommunstyrelsen utan att ha behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott. Av
tjänstemannaskrivelsen framgår inte om kommunen äger någon annan mark inom det
tilltänkta utbyggnadsområdet för bostäder. Det framgår inte heller vilken inställning köparen
har till att delta i utbyggnaden av området. Det finns inte heller någon bedömning av rättsläget
med anledning av att riksdagen redan när tjänstmannaskrivelsen undertecknads hade beslutat
att förköpslagen ska upphöra från och med den 1 maj 2010.
___
Expedieras till:
Ronny Olausson
Ulrika Sten och Johan Sporrong
Fastighetsbyrån Älvängen
Helene Ramert, kommunstyrelsens förvaltning
Lars Lindström, kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2010-04-26
KF § 66 (forts.)
Omröstningsbilaga
KF § 66, 2010-04-26

KS0095/10
JA (Avgöras idag)

Åke Johansson M
Elisabeth Mörner M
Ingemar Serneby M
Kajsa Nilsson M
Dan Björk M
Mikael Berglund M
Fredrik Johansson M

X
X
X
X
X
X
X

Boel Holgersson C
Roland Wall C
Åke Niklasson C

X
X
X

Rose-Marie Fihn FP
Lars-Eric Carlbom FP
Klas Nordh FP

X
X
X

Kjell Klerfors KD
Chatarina Engström KD
Tage Lindström KD

X
X
X

Jarl Karlsson S
Eva Eriksson S
Eje Engstrand S
Elaine Björkman S
Hasse Anderson S
Lars-Helge Johansson S
Rolf Engström S
Monica Samuelsson S
Anne Olsson S
Lars-Ove Hellman S
Willy Kölborg S
Thor Eliasson S
Rolf Gustavsson S
Åke Andersson S
Dennis Ljunggren S
Stina-Kajsa Melin S
Christina Oskarsson S
Andreas Hector S

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

Göran Karlsson V
Leif Hansson V
IngmarieTorstensson V
Tommy Gustavsson V

X
X
X
X

Åsa Kasimir-Klemedtsson MP
Torbjörn Köre MP

X
X

Jan A Pressfeldt AD
Ingela Nordhall AD
Ulf-Göran Solving AD
Lars-Eric Calås AD
Heléne Ahlberg AD
Sven Rydén AD
Börje Olsson
Inga-Lill Andersson s ordf
Summa:

Justerandes sign

Nej (Återremitteras till
kommunstyrelsen)

X
X
X
X
X
X
X
X
25

Utdragsbestyrkande

23

Avstår

Deltar inte i
beslutet

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2010-04-26
KF § 67

KS0050/10

Finansiering av kommungemensamma tjänster inom IT-området, VästKom
Sedan regionbildningen 1999 har de 49 kommunerna i Västra Götaland samverkat i olika
frågor när det gäller förhållandet till annan gemensam huvudman. Genom VästKom, som ägs
av de fyra delregionala kommunalförbunden, har gemensamma avtal tagits fram som
kommunalförbunden rekommenderat sina medlemmar att godkänna och nyttja för eget bruk.
Efter överläggningar med VG-regionens politiska ledning konstaterade VästKoms styrelse att
kommunerna står inför en grannlaga uppgift, framför allt kopplat till behovet av IT -lösningar,
för att klara sina åtaganden framöver i enlighet med ny lagstiftning och behovet av
samordning med VG-regionens vårdenheter.
För att klara detta föreslås att en gemensam ägarfunktion skapas. Denna ägarfunktion föreslås
ansvara för frågor kring utveckling av de gemensamma IT - tjänsterna, drift och förvaltning
samt för att samordna den gemensamma utvecklingen inom området. Funktionen bör även ha
till uppgift att ansvara för att ett effektivt samarbete med externa och interna leverantörer
säkerställs. Samverkan bör regleras i avtal med Västra Götalandsregionen och de 49
kommunerna via VästKom och en gemensam styrgrupp mellan parterna får i uppdrag att leda
arbetet.
Förutom samverkan kopplat till IT-tjänster har kommunerna aviserat behov av en samordnare
kopplat till hjälpmedelsupphandlingen. Denna tjänst föreslås bli delad med VG-regionen.
VästKoms arbetsutskott har beslutat, på delegation av styrelsen, att rekommendera
kommunerna i länet att godkänna dels upprättat avtalsförslag, dels förslaget till finansiering av
gemensamma åtaganden senast 2010-04-30.
Finansiering föreslås genom att av det bidrag som kommunerna får för inkontinenshjälpmedel
av Västra Götalandsregionen, 26 kr per invånare, skall VästKom förvalta 6 kr per invånare för
att täcka de gemensamma kostnader som kommunerna beslutar om via den strategiska
styrgrupp som tillsatts av kommunerna i regionen. Detta innebär att kommunen får 6 kr per
invånare mindre i intäkt från regionen. Å andra sidan har den nya hjälpmedelsupphandlingen
gjort att kommunernas kostnad för hjälpmedelsadministration till regionen minskar med
samma belopp, 6 kr per invånare. Nettokostnaden för kommunerna blir alltså noll kronor.
Kommunstyrelsens förvaltning tillstyrker till föreslagna samarbetet men önskar en
bruttofakturering av de olika verksamheterna för att ge en tydlig bild av kostnaderna.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2010-04-12
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till avtal mellan VG-regionen och
VästKom i enlighet med bilaga 1 i VästKoms skrivelse.
2. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till finansiering av kommungemensamma tjänster
men att fakturering skall ske med en bruttoredovisning mellan kommunerna och
VästKom.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2010-04-26
KF § 67 (forts.)

KS0050/10

3. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören,
eller deras respektive ersättare, att underteckna avtalen.
Inlägg
Rose-Marie Fihn (FP)
Yrkanden
Rose-Marie Fihn (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till avtal mellan VG-regionen och
VästKom i enlighet med bilaga 1 i VästKoms skrivelse.
2. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till finansiering av kommungemensamma tjänster
men att fakturering skall ske med en bruttoredovisning mellan kommunerna och
VästKom.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören,
eller deras respektive ersättare, att underteckna avtalen.
___
Expedieras till:
Vård- och omsorgsnämnden
Christina Larsson, kommunstyrelsens förvaltning
VästKom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2010-04-26

KF § 68

KS0070/10

Motioner som inte beretts färdigt
Enligt kommunallagens regler ska en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut med
anledning av motionen inom ett år från det att motionen väckts. Kan beredningen av
motionen inte avslutas inom den föreskrivna ettårsfristen ska detta anmälas till fullmäktige
inom samma tid.
Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att kommunstyrelsen två gånger varje år ska
redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen ska ske till fullmäktiges ordinarie
sammanträden i april och oktober.
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat bifogad förteckning över ej slutbehandlade
motioner.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2010-03-18
Handläggare: Stefan Lydén, förvaltningssekreterare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen av ej slutbehandlade motioner.
2. Kommunfullmäktige noterar att motionen om Boken kommer-verksamhet återtagits av
motionärerna.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen av ej slutbehandlade motioner.
2. Kommunfullmäktige noterar att motionen om Boken kommer-verksamhet återtagits av
motionärerna.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

18(20)

Sammanträdesdatum: 2010-04-26

KF § 69
Rapportering enligt socialtjänstlagen, SoL, samt enligt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS, om ej verkställda gynnande beslut
Enligt, 4 kap 1 §, socialtjänstlagen (SoL), och 28 f-g §, lag om stöd och service till vissa
personer (LSS), finns en skyldighet att till Länsstyrelsen, kommunfullmäktige och revisorerna
rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Rapporteringstillfälle: 15 april 2010.
Inlägg
Rose-Marie Fihn (FP), Eva Eriksson (S), Klas Nordh (FP), Dennis Ljunggren (S), Ingmarie
Torstensson (V), Jarl Karlsson (S), Rolf Gustavsson (S), Hasse Andersson (S) och Lars-Helge
Johansson (S).
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar rapporten.
___
Expedieras till:
Vård- och omsorgsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2010-04-26

KF § 70

KS0096/10

Fråga till kommunstyrelsens ordförande från Boel Holgersson (C) om tillgången till
butikslokaler i Älvängen
Boel Holgersson (C) har ställt en fråga, daterad 2010-04-07, till kommunstyrelsens ordförande
om tillgången till butikslokaler i Älvängen.
Jarl Karlsson (S) besvarar frågan.
Boel Holgersson (C) tackar för svaret.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad.
___
Expedieras till:
Boel Holgersson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2010-04-26

KF § 71

KS0105/10

Motion från Jan A Pressfeldt (AD) om överföring av inbesparade medel från
administrationen till grundskolan och gymnasieskolan
Jan A Pressfeldt (AD) har inkommit med en motion om överföring av inbesparade medel från
administrationen till grundskolan.
Motionären föreslår att grundskolans budget förstärks.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
___
Expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

