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Sammanträdesdatum: 2010-05-31
Plats och tid:

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

Närvarande ledamöter:

Inga-Lill Andersson, (S) ordf
Elisabeth Mörner (M)
Kajsa Nilsson (M)
Boel Holgersson (C)
Åke Niklasson (C)
Lars-Erik Carlbom (FP)
Kjell Klerfors (KD)
Jarl Karlsson (S)
Elaine Björkman (S)
Elisabeth Bredesen (S)
Monica Samuelsson (S)
Jessika Forsell (S)
Dennis Ljunggren (S)
Catharina Eliasson (S)
Göran Karlsson (V)
Torbjörn Köre (MP)
Ingela Nordhall (AD)
Lars-Eric Calås (AD)

Jan Skog (M)
Ingemar Serneby (M)
Mikael Berglund (M), § 74-87
Roland Wall (C)
Rose-Marie Fihn (FP)
Klas Nordh (FP)
Sune Rydén (KD)
Eva Eriksson (S)
Hasse Andersson (S), § 72-85
Rolf Engström (S)
Willy Kölborg (S)
Åke Andersson (S)
Stina-Kajsa Melin (S)
Sven Pettersson (S)
Lisa Forsberg (V)
Jan A Pressfeldt (AD)
Ulf-Göran Solving (AD)
Börje Ohlsson

Tjänstgörande ersättare:

Dennis Larsen (M)
Fredrik Johansson (M),
Mariam Hagberg (S)
Lars-Helge Johansson (S)
Uno Claesson (S)
Peter Rosengren (MP)
Robert Hurtig (AD), § 84-87

Åke Johansson (M), § 72-73
Chatarina Engström (KD)
Thore Skånberg (S), § 86-87
Thor Eliasson (S
Christina Oskarsson (S)
Sven Rydén (AD)

Ersättare och övriga deltagare: Anitha Kristiansson (C)
Tage Lindström (KD)
Jessica Broszniowski (AD)
Stig Fredriksson, kommundirektör

Joanna Wolodarska Nord (FP)
Andreas Hector (S)
Rune Karlsson (SD)
Stefan Lydén, sekreterare

Utses att justera:

Jarl Karlsson och Jan Skog

Justeringens plats och tid:

Kommunledningens lokaler, Ale torg 7, 10 juni, 2010, klockan 08:00

Paragrafer:

72-87

Underskrifter:
………………………………………
Stefan Lydén, Sekreterare
………………………………………
Inga-Lill Andersson, Ordförande
……………………………………… ………………………………………
Jarl Karlsson, Justerare
Jan Skog, Justerare
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Underskrift:

Stefan Lydén
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Sammanträdesdatum: 2010-05-31

KF § 72
Allmänhetens frågestund
Kommunfullmäktige har beslutat att införa allmänhetens frågestund i anslutning till sina
sammanträden då det är möjligt för allmänheten att ställa frågor. Frågestunden ligger som
första punkt på fullmäktiges möten.
Frågorna från allmänheten ska gälla de ärendepunkter som fullmäktige ska diskutera under
sina respektive sammanträden.
Inga frågor ställdes under kommunfullmäktiges sammanträde.
___
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Sammanträdesdatum: 2010-05-31

KF § 73
Utdelning av ungdomsstipendiet - Ett gott föredöme
I Ale finns ett stipendium som delas ut till personer under 25 år eller till föreningar och ideella
organisationer som arbetar med barn- och ungdomsfrågor utifrån ungdomars perspektiv. För
att få stipendiet ska man vara ett gott föredöme för andra ungdomar.
Årets ungdomsstipendium ”Ett gott föredöme 2010” tillfaller Batoul Raad, Emelie Bergstrand
och föreningen Heavenhack.
Under kommunfullmäktiges sammanträde delas stipendiet ut av Gunilla Wallengren.
___

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum: 2010-05-31

KF § 74

KS0003/10

Avsägelse från Isabell Laine (M) från uppdrag som ledamot i utbildnings- och
kulturnämnden samt fyllnadsval
Isabell Laine (M) begär i skrivelse, daterad 2010-05-25, att bli entledigad från sitt uppdrag som
ledamot i utbildnings- och kulturnämnden.
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige entledigar Isabell Laine (M) från sitt uppdrag som ledamot i
utbildnings- och kulturnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Johan Olofsson (M) till ny ledamot i utbildnings- och
kulturnämnden efter Isabell Laine (M), för tiden fram till 2010-12-31.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Isabell Laine (M) från sitt uppdrag som ledamot i
utbildnings- och kulturnämnden, fram till 2010-12-31.
2. Kommunfullmäktige utser Johan Olofsson (M) till ny ledamot i utbildnings- och
kulturnämnden efter Isabell Laine (M), för tiden fram till 2010-12-31.
___
Expedieras till:
Isabell Laine
Johan Olofsson
Utbildnings- och kulturnämnden
Maria Olegård, kommunstyrelsens förvaltning
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Sammanträdesdatum: 2010-05-31

KF § 75

KS0003/10

Avsägelse från Johan Olofsson (M) från uppdraget som ersättare i barn- och
ungdomsnämnden samt fyllnadsval
Johan Olofsson (M) begär i skrivelse, daterad 2010-05-25, att bli entledigad från sitt uppdrag
som ersättare i barn- och ungdomsnämnden.
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige entledigar Johan Olofsson (M) från sitt uppdrag som ersättare i barnoch ungdomsnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Peter Kornesjö (M) till ny ersättare i barn- och
ungdomsnämnden efter Johan Olofsson (M), för tiden fram till 2010-12-31.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Johan Olofsson (M) från sitt uppdrag som ersättare i barnoch ungdomsnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Peter Kornesjö (M) till ny ersättare i barn- och
ungdomsnämnden efter Johan Olofsson (M), för tiden fram till 2010-12-31.
___
Expedieras till:
Johan Olofsson
Peter Kornesjö
Utbildnings- och kulturnämnden
Maria Olegård, kommunstyrelsens förvaltning
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Sammanträdesdatum: 2010-05-31
KF § 76

KS0094/10

Teckning av förlagslån utgivna av Kommuninvest ekonomisk förening
Från Kommuninvest ekonomisk förening föreligger en inbjudan att teckna en del i föreningens
förlagslån. Erbjudandet kan endast utnyttjas av medlemmarna. Föreningen avser därefter att i
sin tur vidareutlåna dessa medel till bolaget i form av ett förlagslån. Syftet är att öka kapitalbasens storlek till att motsvara minst 1 procent av balansomslutningen senast 2012. Föreningen
betonar att kapitalökningen inte är föranledd av några inträffade förluster och inte heller
kommer att få användas för att ta större risk i kreditmarknadsbolaget. Det skall utgöra en buffert
som inte får intecknas för risker som sammanhänger med den normala löpande verksamheten.
Ale kommun har erbjudits att teckna 3,4 mkr av detta förlagslån. Beloppet motsvarar vår
kommuns andel av hela förlagslånet, baserat på vår andel av föreningens kapital. Det är också
möjligt att därutöver teckna sig för ett extra belopp, utöver denna så kallade pro rata-del. Om
några medlemmar väljer att inte teckna sin del i lånet, kan de medlemmar som tecknat sig för
mer än sin del, få extra tilldelning. På sådana överteckningsdelar utgår en extra ränta på 2
procentenheter.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunen skall teckna den erbjudna lånedelen på
3,4 mkr för att säkerställa framtida goda lånevillkor. Förvaltningen förordar inte att kommunen
därutöver anmäler intresse för att teckna ytterligare tilldelning.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2010-04-15
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar, att genom förlagslån till Kommuninvest ekonomisk
förening, låna ut högst 3 400 000 kr på de villkor som framgår av föreningens erbjudande
daterat mars 2010.
2. Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av utlåningen skall ske genom egna medel
eller upplåning.
3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att inom den ovan angivna
ramen lämna en bindande teckningsanmälan, träffa låneavtal samt genomföra denna
utlåning med det lånebelopp som slutligt tilldelats kommunen.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar, att genom förlagslån till Kommuninvest ekonomisk
förening, låna ut högst 3 400 000 kr på de villkor som framgår av föreningens erbjudande
daterat mars 2010.
2. Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av utlåningen skall ske genom egna medel
eller upplåning.
3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att inom den ovan angivna
ramen lämna en bindande teckningsanmälan, träffa låneavtal samt genomföra denna
utlåning med det lånebelopp som slutligt tilldelats kommunen.
___
Expedieras till:
Kommuninvest
Helene Ramert, kommunstyrelsens förvaltning
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum: 2010-05-31

KF § 77

KS0294/09

Minskning av investeringsmedel för år 2010
I beslutet om överföring av investeringsmedel från 2009 till 2010 fick kommunstyrelsens
förvaltning uppgiften att minska investeringsutgifterna till ursprunglig beslutat nivå för 2010,
en minskning med cirka 45 mnkr till totalt 108 mnkr. Efter att ha gått igenom
investeringsobjekten med förvaltningarna visade det sig möjligt att minska beloppet med 23,8
mnkr till totalt 128,3 mnkr. Med de tilläggsanslag som beviljats under 2010 blir totalsumman
132,3 mnkr.
Om investeringarna genomförs enligt detta förslag innebär det att låneskulden ökar med
ungefär 50 mnkr och att räntekostnaden för 2010 ökar med knappt 3 mnkr.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att investeringsbudgeten för år 2010 beslutas till 132,3
mnkr enligt bifogad lista.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2010-04-13
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beviljar en ökning av investeringsanslaget ”Dagvattenseparering i
Alvhem” med 2 mnkr.
2. Kommunfullmäktige beslutar att 2010 års investeringsbudget fastställs till 132,3 mnkr,
exklusive leasing, enligt bifogad sammanställning.
3. Kommunfullmäktige noterar att inför strategisk plan 2011-2012 och investeringsbudget
2011-2015 kan också beviljade medel 2010 flyttas.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beviljar en ökning av investeringsanslaget ”Dagvattenseparering i
Alvhem” med 2 mnkr.
2. Kommunfullmäktige beslutar att 2010 års investeringsbudget fastställs till 132,3 mnkr,
exklusive leasing, enligt bifogad sammanställning.
3. Kommunfullmäktige noterar att inför strategisk plan 2011-2012 och investeringsbudget
2011-2015 kan också beviljade medel 2010 flyttas.
___
Expedieras till:
Tekniska förvaltningen
Helene Ramert
Sten Åhrman
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Sammanträdesdatum: 2010-05-31

KF § 78

KS0100/10

Antagande av förslag till detaljplan för förskola på Klockarevägen
Enligt förutsättningarna i Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts delegationsbeslut 2010-0408, 62 §, föreslås Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att enligt reglerna i plan- och
bygglagen 5 kap 29 § anta rubricerat planförslag.
Planförslagets syfte är att skapa en byggrätt för en förskola/skola för ca 120 barn, inom
området.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2010-04-14
Handläggare: Jörgen Sundén, exploateringsingenjör
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar med stöd av 5 kap 29 § plan och bygglagen förslag till
detaljplan för förskola på Klockarevägen.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar med stöd av 5 kap 29 § plan och bygglagen förslag till
detaljplan för förskola på Klockarevägen.
___
Expedieras till:
Miljö- och byggnämnden
Jörgen Sundén, kommunstyrelsens förvaltning
Emelie Lundahl, miljö- och byggförvaltningen
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Sammanträdesdatum: 2010-05-31
KF § 79

KS0064/10

Förslag till bostadsförsörjningsprogram för Ale kommun 2010-2016
Kommunstyrelsens förvaltning har utarbetat ett förslag till bostadsförsörjningsprogram
gällande Ale kommun för åren 2010-2016.
Bostadsförsörjningsprogrammet innehåller målsättningar och riktlinjer för Ale kommuns
bostadsförsörjning och redovisar planerat bostadsbyggande för perioden 2010 - 2016.
Programmet ligger till grund för kommunens fysiska planering samt för dialog med
marknaden men är också styrande för kommunens övriga verksamheter och deras
utvecklingsplanering.
Genom att anta det föreslagna bostadsförsörjningsprogrammet möjliggörs en bostadsutbyggnad på i genomsnitt cirka 250 lägenheter per år eller cirka 1745 lägenheter under
perioden 2010-2016. Detta siktar till att möjliggöra en befolkning i Ale kommun på cirka 32
700 invånare år 2020.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2010-04-16
Handläggare: Ann-Marie Carlsson, översiktsplanerare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunstyrelsens förvaltnings redovisade
”Bostadsförsörjningsprogram, Ale kommun 2010-2016” – riktlinjer för
bostadsförsörjningen gällande Ale kommun med Ingela Nordhalls ändring.
Inlägg
Jarl Karlsson (S) och Roland Wall (C)
Yrkanden
Jarl Karlsson (S) yrkar att kommunfullmäktige, i enlighet med det ursprungliga beslutsförlaget,
ska besluta att anta kommunstyrelsens förvaltnings redovisade ”Bostadsförsörjningsprogram,
Ale kommun 2010-2016” – riktlinjer för bostadsförsörjningen gällande Ale kommun.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att två beslutsförslag föreligger och ställer dessa mot varandra och
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Jarl Karlsson (S) yrkande.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunstyrelsens förvaltnings redovisade
”Bostadsförsörjningsprogram, Ale kommun 2010-2016” – riktlinjer för
bostadsförsörjningen gällande Ale kommun.
___
Expedieras till:
Samhällsplaneringsavdelningen, kommunstyrelsens förvaltning
Samtliga nämnder och förvaltningar
Alebyggen AB
Justerandes sign
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KF § 80

KS0106/10

Detaljplan för Surte 43:143
Enligt förutsättningarna i Miljö- och byggnämndens beslut 2009-12-10, 206 §, föreslås
Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att enligt reglerna i plan- och bygglagen 5 kap
29 § anta rubricerat planförslag.
Planförslagets syfte är att tillskapa ytterligare 20 lägenheter inom Surte 43:143 genom två nya
byggrätter. Planändringen innebär även att ytterligare parkeringsplatser samt garage/carport
tillskapas.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2010-04-22
Handläggare: Jörgen Sundén, exploateringsingenjör
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar med stöd av 5 kap 29 § plan och bygglagen förslag till
detaljplan för bostäder vid på Surte 43:143.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar med stöd av 5 kap 29 § plan och bygglagen förslag till
detaljplan för bostäder vid på Surte 43:143.
___
Expedieras till:
Skoglunds fastigheter i Surte AB
Kommunstyrelsen
Samhällsplaneringsavdelningen, kommunstyrelsens förvaltning
Tekniska förvaltningen
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KF § 81

KS0216/09

Överlåtelse av exploateringsavtal till detaljplan för Nol 13:1
Kommunfullmäktige godkände 2009-11-30, KF § 186, exploateringsavtal med Ulla Jönsson,
Margareta Larsson och Ingemar Wahlberg avseende detaljplan för Nol 13:1. De har nu
överlåtit fastigheten Nol 13:1 till Onsalavillan AB. Säljarna och Onsalavillan har båda tillskrivit
kommunen och begärt att exploateringsavtalet skall överlåtas till Onsalavillan och att
kommunen i enlighet med punkt 4.3 i exploateringsavtalet godkänner överlåtelsen. I anledning
därav har bifogat avtal om överlåtelse av exploateringsavtalet upprättats vari Onsalavillan
ikläder sig samtliga skyldigheter och rättigheter som följer av avtalet. Förvaltningen föreslår att
överlåtelsen medges.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2010-04-29
Handläggare: Lars Lindström, mark- och exploateringsansvarig
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat avtal om överlåtelse av exploateringsavtal
avseende detaljplan för Nol 13:1.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören,
eller deras respektive ersättare, att underteckna avtalet.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat avtal om överlåtelse av exploateringsavtal
avseende detaljplan för Nol 13:1.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören,
eller deras respektive ersättare, att underteckna avtalet.
___
Expedieras till:
Ulla Jönsson
Margareta Larsson
Ingemar Wahlberg
Onsalavillan AB
Lars Lindström, Samhällsplaneringsavdelningen
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KF § 82

KS0114/10

Årsredovisning 2009 för samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn
Den 1 oktober 2005 bildades ett Samordningsförbund mellan Arbetsförmedling,
Försäkringskassa, Kungälvs kommun och Västra Götalandsregionen i enlighet med lagen
2003:1 210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Den 1 april 2008
utvidgades Samordningsförbundet till att omfatta fyra kommuner Ale, Kungälv, Stenungsund
och Tjörn.
I budget har avsatts medel för 17 olika projekt, totalt 9 071 tkr. Alla har satts igång utom ett.
Totalt har 7 540 tkr utnyttjats.
Kommunstyrelsens förvaltning anser att kommunstyrelsen bör godkänna
samordningsförbundets förslag till årsredovisning och bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2009.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2010-05-03
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner samordningsförbundets förslag till årsredovisning och
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner samordningsförbundets förslag till årsredovisning och
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.
___
Expedieras till:
Vård- och omsorgsförvaltningen
Arbetsmarknadsenheten
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Sammanträdesdatum: 2010-05-31

KF § 83

KS0120/10

Rapport från vårens ortsutvecklingsmöten
Ortsutvecklingsmöten är ett av Ale kommuns olika sätt att föra dialog med sina
kommunmedborgare. På dessa möten behandlas frågor som är viktiga för orterna och
information förmedlas till och från boende i aktuella ämnen. Mötena innebär en möjlighet
för kommunens medborgare att framföra lokala idéer och utvecklingsförslag direkt till
kommunala beslutsfattare.
Under april månad 2010 genomfördes ortsutvecklingsmöten i tio orter i Ale kommun;
Alafors, Alvhem, Bohus, Hålanda, Nol, Nödinge, Skepplanda, Starrkärr/Kilanda, Surte och
Älvängen. Antalet personer som besöker ortsutvecklingsmötena utvecklas sakta i en positiv
riktning och ligger, sedan ett par år tillbaka, varaktigt på drygt 900 personer varje år. Vårens
ortsutvecklingsmöten har samlat ungefär 560 personer.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2010-05-17
Handläggare: Stefan Lydén, förvaltningssekreterare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige uppdrar till varje nämnd att, utifrån minnesanteckningarna, besvara
sina frågor och överlämna dem till berört ortsutvecklingsmötes presidium senast den 1
september 2010.
Inlägg
Sven Pettersson (S), Roland Wall (C), Thor Eliasson (S), Rose-Marie Fihn (FP), Kjell Klerfors
(KD), Kent Karlsson (S), Stina-Kajsa Melin (S) och Chatarina Eliasson (S).
BESLUT
1. Kommunfullmäktige uppdrar till varje nämnd att, utifrån minnesanteckningarna, besvara
sina frågor och överlämna dem till berört ortsutvecklingsmötes presidium senast den 1
september 2010.
___
Expedieras till:
Samtliga nämnder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2010-05-31

KF § 84

KS0117/10

Medborgarförslag från Per Andersson angående budgetanpassningarna på
Madenskolan ht 2010
Per Andersson överlämnar rubricerat medborgarförslag, daterat 2010-05-01, om
budgetanpassningar på Madenskolan 2010.
Förslagsställaren föreslår att inga anpassningar till budget genomförs på Madenskolan gällande
höstterminen 2010.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
vidare beredning.
___
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum: 2010-05-31

KF § 85

KS0130/10

Interpellation från Jan A Pressfeldt (AD) till kommunstyrelsens ordförande om
företagsklimatet i Ale
Jan A Pressfeldt (AD) har i en interpellation, daterad 2010-05-21, till kommunstyrelsens
ordförande ställt frågor om företagsklimatet i Ale.
Jarl Karlsson (S) besvarar interpellationen.
Inlägg
Jarl Karlsson (S), Jan A Pressfeldt (AD), Sune Rydén (KD), Christina Oskarsson (S), Göran
Karlsson (V) och Hasse Andersson (S).
BESLUT
1. Kommunfullmäktige förklarar interpellationen besvarad.
Ajournering
Kommunfullmäktige ajournerar sammanträdet 20 minuter.
___
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Sammanträdesdatum: 2010-05-31

KF § 86

KS0129/10

Interpellation från Jan A Pressfeldt (AD) till utbildnings- och kulturnämndens
ordförande om personalenkäten 2010
Jan A Pressfeldt (AD) har i en interpellation, daterad 2010-05-21, till utbildnings- och
kulturnämndens ordförande ställt frågor om personalenkäten 2010.
Monica Samuelsson (S), utbildnings- och kulturnämndens ordförande, besvarar
interpellationen.
Inlägg
Monica Samuelsson (S), Jan A Pressfeldt (AD), Jan Skog (M), Sune Rydén (KD) och RoseMarie Fihn (FP).
BESLUT
1. Kommunfullmäktige förklarar interpellationen besvarad.
___
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Sammanträdesdatum: 2010-05-31

KF § 87

KS0131/10

Interpellation från Jan A Pressfeldt (AD) till barn- och ungdomsnämndens ordförande
ang grundskolans resultat
Jan A Pressfeldt (AD) har i en interpellation, daterad 2010-05-21, till barn- och
ungdomsnämndens ordförande ställt frågor om grundskolans resultat.
Mariam Hagberg (S), barn- och ungdomsnämndens andre vice ordförande, besvarar
interpellationen.
Inlägg
Mariam Hagberg (S), Jan A Pressfeldt (AD), Jan Skog (M), Boel Holgersson (C), Sune Rydén
(KD), Jarl Karlsson (S), Thore Skånberg (S) och Rose-Marie Fihn (FP).
BESLUT
1. Kommunfullmäktige förklarar interpellationen besvarad.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

