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Sammanträdesdatum: 2009-02-23

KF § 38
Extra ärende
Utöver på föredragningslistan upptagna ärenden föreslår ordföranden att följande ärende får
behandlas vid dagens sammanträde:
Avsägelse efter Ulf-Göran Solving (ad) från uppdrag som ledamot i arbetsgruppen för demokrati- och
arvodesfrågor samt fyllnadsval

BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att ärendet får behandlas vid dagens
sammanträde.
___
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2009-02-23

KF § 39
Redovisning av nämndernas och kommunstyrelsens detaljbudgetar 2009
Nämnder och kommunstyrelsen redovisar sina respektive detaljbudgetar.
Redovisningarna lämnas av:
Rolf Gustavsson (s), miljö- och byggnämnden
Willy Kölborg (s), tekniska nämnden
Eje Engstrand (s), barn- och ungdomsnämnden
Monica Samuelsson (s), utbildnings- och kulturnämnden
Eva Eriksson (s), vård- och omsorgsnämnden
Jarl Karlsson (s), kommunstyrelsen
Inlägg
Lars-Ove Hellman (s), Jan Skog (m), Inga-Lill Andersson (s), Sune Rydén (kd), Boel
Holgersson (c), Jarl Karlsson (s), Rose-Marie Fihn (fp) och Rolf Johannesson (s).
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen.
___
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KF § 40

KS0003/09

Avsägelse efter Ulf-Göran Solving (ad) från uppdrag som ledamot i arbetsgruppen för
demokrati- och arvodesfrågor samt fyllnadsval
Ulf-Göran Solving (ad) begär i skrivelse, daterad 2009-02-16, om entledigande från sitt
uppdrag som ledamot i arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor.
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige entledigar Ulf-Göran Solving (ad) från sitt uppdrag som ledamot i
arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor.
2. Kommunfullmäktige utser Jan A Pressfeldt (ad) som ny ledamot i arbetsgruppen för
demokrati- och arvodesfrågor.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Ulf-Göran Solving (ad) från sitt uppdrag som ledamot i
arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor.
2. Kommunfullmäktige utser Jan A Pressfeldt (ad) som ny ledamot i arbetsgruppen för
demokrati- och arvodesfrågor.
3. Kommunfullmäktiges beslut är enhälligt.
___
Expedieras till:
Arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor
Ulf-Göran Solving (ad)
Jan A Pressfeldt (ad)
Maria Olegård
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Sammanträdesdatum: 2009-02-23

KF § 41

KS0008/09

Ägardirektiv, aktieägaravtal och bolagsordning för GREFAB
GREFAB har tidigare inte haft något specifikt ägardirektiv. I arbete med ägardirektivet har
ambitionen varit att få fram ett direktiv som är anpassat till modern lagstiftning, tydligt, kort
och dessutom kan gälla en längre tid.
Gällande konsortialavtal har moderniserats och anpassats till nya lagar och regelverk och lett
till ett nytt aktieägaravtal. Bolagets styrelse består i dagsläget av nio ledamöter och nio
suppleanter. Enligt bifogade förslag skall styrelsen fr.o.m. nästa mandatperiod bestå av sju
ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Ett ägarråd skall framlägga förslag till fördelning
mellan ägarkommunerna av poster i styrelsen och lekmannarevisorer jämte deras
suppleanter. Avtalet skall gälla i 10 år.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2009-01-19
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner bilagda ägardirektiv, aktieägaravtal och bolagsordningar
för GREFAB under förutsättning av övriga ägarkommuners likartade beslut.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner bilagda ägardirektiv, aktieägaravtal och bolagsordningar
för GREFAB under förutsättning av övriga ägarkommuners likartade beslut.
___
Expedieras till
GREFAB
Eva-Marie Ekman
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Sammanträdesdatum: 2009-02-23

KF § 42

KS0261/08

Upphandling av kraftleveranser
Upphandling av elenergi till Ale kommun och AB Alebyggen har under de senaste åren
utförts av Kommentus Gruppen AB. Avtal på elenergi är tecknat för år 2009. Elkostnaden i
nuvarande upphandlingsform har varit helt beroende när i tiden elpriset har låsts.
Att följa elpriset dag för dag för att kunna låsa priset vid rätt tillfälle låter sig svårligen
göras. Därför föreslår Tekniska nämnden att kommunen istället övergår till att köpa el
via Nord Pool där en godkänd mäklare tar hand om den löpande förvaltningen.
HBV (Husbyggnadsvaror) är en ekonomisk förening som har upphandlat och tecknat ett
treårsavtal med elmäklare Bergen Energi. I avtalet finns inskrivet att medlemmens ägare har
möjlighet att ingå i avtalet med HBV. AB Alebyggen är medlem i HBV.
Genom att teckna avtal med HBV kan kommunen utnyttja elmäklarens kompetens och
fördelarna med stora inköp för att sänka kommunens kostnader.
Kommunstyrelsens förvaltning anser att ett treårigt avtal bör tecknas med HBV om
upphandling av kraftleveranser och att detta utvärderas innan eventuell förlängning sker.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2009-01-26
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att avtal tecknas med HBV om upphandling av
kraftleveranser.
Inlägg
Inlägg lämnas av Peter Rosengren (mp) och Lars-Ove Hellman (s).
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att avtal tecknas med HBV om upphandling av
kraftleveranser.
___
Expedieras till:
Sten Åhrman
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KF § 43

KS0078/08

Om- och tillbyggnad av Båtmans förskola
I 2009 års budget finns medel anslagna för ny- och ombyggnad av skolor och förskolor.
Anslaget belopp är ”fetmarkerat” i budgeten varför kommunstyrelsens medgivande till att
ianspråkta anslaget erfordras.
Av 2009 års anslag har under 2008 ianspråktagits 2,1 mkr för förprojektering av Båtsmans
förskola i Älvängen och av Lillgårdens förskola i Nödinge (KF § 139, 2008-10-27).
Kostnaden för att bygga förskolan, 15,6 mkr, framgår av bifogad kostnadskalkyl. Då det av
det beviljade beloppet för 2009 återstår 9,9 mkr behöver samtidigt 5,7 mkr av 2010 års
anslag överföras till 2009 för att förskolan skall kunna färdigställas. Barn- och
ungdomsförvaltningen har framfört att en tillbyggnad av Båtsmans förskola är angelägen
varför projektet bör påbörjas snarast.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att medgivande ges för igångsättning av om- och
tillbyggnad av Båtsmans förskola.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2009-01-08
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunstyrelsen medger att investeringen ”Ny- och ombyggnad av skolor och
förskolor” får utnyttjas för tillbyggnad av Båtsmans förskola.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen medger att investeringen ”Ny- och ombyggnad av skolor och
förskolor” får utnyttjas för tillbyggnad av Båtsmans förskola.
___
Expedieras till:
Barn- och ungdomsnämnden
Tekniska nämnden
Helene Ramert
Sten Åhrman
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KF § 44

KS0026/09

Delfinansiering av inköp av Verle Gammelskog
Den ideella stiftelsen ”Ett klick för skogen” har engagerat sig i ett skogsområde, Ale Verle
1:39, beläget i Risveden, Ale kommun. Området är 84 ha stort mest bestående av över 100 år
gammal barrskog, ett tämligen unikt barrskogsområde i sydvästra Sverige.
Stiftelsen avsåg från början att finansiera köpet med frivilliga insatser via en webbaserad
insamlingssida. Insamlingen har inte gått så snabbt som man räknat med och därför ha
stiftelsen vänt sig till Ale kommun med vädjan om bidrag. Man har även vänt sig till
Västkuststiftelsen för att om möjligt finna medfinansiering den vägen.
Förslaget innebär att det bildas två fastigheter. Stiftelsen Ett klick för skogen förvärvar mark
för 2,0 mkr och Västkuststiftelsen förvärvar resterande del för 4,483 mkr.
Västkuststiftelsen beslut förutsätter att man får 50 % i bidrag från Naturvårdsverket och 25
% i bidrag från Ale kommun.
Med de ekonomiska förutsättningar som gäller för Ale kommun 2009 anser förvaltningen att
kommunen inte med driftmedel bör ge ett bidrag till förvärvet. Kommunen bör i stället köpa
sin del med investeringsmedel och därigenom blir delägare till skogen. Det krävs därmed att
säljaren accepterar att förvärvet delas upp på tre köpare. Då Naturvårdsverkets bidrag
beviljats Västkuststiftelsen och villkorats med en procentandel av kostnaden innebär det att
investeringskostnaden blir 1,6 mkr om del av det bidraget inte kan styras om till kommunen.
Bevarandet av unika naturvärden och miljöer har en framskjuten plats i Ale kommuns
Strategiska plan varför det är naturligt för kommunen att bidra till friköpet av Verle
Gammelskog.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2009-02-04
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beviljar ett investeringsanslag på maximalt 1,6 mkr för inköp av del
av fastigheten Ale Verle 1:39. Finansiering sker genom utökning av 2009 års
investeringsbudget.
Inlägg
Jarl Karlsson (s), Jan A Pressfeldt (ad), Sune Rydén (kd), Jan Skog (m), Peter Rosengren
(mp), Åke Niklasson (c), Rose-Marie Fihn (fp), Göran Karlsson (v), Hasse Andersson (s),
Rolf Gustavsson (s), Lars-Ove Hellman (s), Torbjörn Köre (mp) och Boel Holgersson (c)
Yrkanden
Jarl Karlsson (s), yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag och lämnar följande
tilläggsyrkande:
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KF § 44 (forts.)

KS0026/09

”Till protokollet antecknas att den totala köpesumman för kommunens markförvärv uppgår till maximalt
2 241 000 kronor men att 50 % av beloppet finansieras genom beviljat statsbidrag. På köpesumman
tillkommer med förvärvet förenade kostnader.
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, eller deras
respektive ersättare, att underteckna erforderliga köpehandlingar.”

Peter Rosengren (mp), Göran Karlsson (s), Hasse Andersson (s) och Rolf Gustavsson (s)
yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag samt tillstyrker Jarl Karlssons (s)
tilläggsyrkande.
Jan A Pressfeldt (ad) yrkar på återremiss till kommunstyrelsen och framför att följande
frågeställningar är oklara:
”Jag yrkar på återremiss eftersom ett stort antal oklarheter föreligger:
•
Vad är egentligen köpeskillingen?
•
Av insamlade medel 2.7 Mkr ska enbart 2.0 Mkr användas till detta köp. Varför inte hela summan?
•
Varför ska inte jakträtten ingå?
•
Skall ett samägandeavtal upprättas mellan de tre ägarna/delägarna?
•
Hur bevarandevärd är skogen egentligen? Några rödlistade djurarter eller växtarter finns inte enligt
uppgift.
•
Varför har vi inte fått ta del av köpekontraktet?
•
Varför har inte Länsstyrelsens skrivelse av 11/2 visats Kommunfullmäktige?”

Sune Rydén (kd) yrkar bifall till Jan A Pressfeldts (ad) återremissyrkande.
Jan Skog (m), Åke Niklasson (c) och Rose-Marie Fihn (fp) yrkar avslag på kommunstyrelsens
beslutsförslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och
finner att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs.
Ordföranden redovisar en omröstningsordning som Kommunfullmäktige godkänner.
Den som bifaller Kommunstyrelsens beslutsförslag röstar ja och den som bifaller Jan A
Pressfeldts (ad) yrkande om återremiss röstar nej.
Under omröstningen avges 31 ja-röster och 17 nej-röster. En person avstår från att rösta.
Hur var och en röstar framgår av omröstningsbilagan till detta protokoll.
Ordföranden konstaterar att Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras
enligt regeln för minoritetsåterremiss.
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KF § 44 (forts.)

KS0026/09

BESLUT
1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för att utreda de
frågeställningar som framförts i motiveringen till återremissen:
•
•
•
•
•
•
•

Vad är egentligen köpeskillingen?
Av insamlade medel 2.7 Mkr ska enbart 2.0 Mkr användas till detta köp. Varför
inte hela summan?
Varför ska inte jakträtten ingå?
Skall ett samägandeavtal upprättas mellan de tre ägarna/delägarna?
Hur bevarandevärd är skogen egentligen? Några rödlistade djurarter eller växtarter
finns inte enligt uppgift.
Varför har vi inte fått ta del av köpekontraktet?
Varför har inte Länsstyrelsens skrivelse av 11/2 visats Kommunfullmäktige?”

___
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KF § 44 (forts.)
Omröstningsbilaga
KF § 44, 2009-02-23

Jan Skog m
Kajsa Nilsson m
Ingemar Serneby m
Åke Johansson m
Dan Björk m
Mikael Berglund m
Markus Larsson m

KS0026/09
JA (bifall till KS
förslag)

X
X

Boel Holgersson c
Roland Wall c
Åke Niklasson c

X
X
X

Rose-Marie Fihn fp
Lars-Erik Carlbom fp
Klas Nordh fp

X
X
X

Kjell Klerfors kd
Sune Rydén kd
Samira Samaha kd

X
X
X

Jarl Karlsson s
Eva Eriksson s
Eje Engstrand s
Elaine Björkman s
Hasse Andersson s
Elisabeth Bredesen s
Rolf Engström s
Monica Samuelsson s
Solveig Dahlqvist s
Lars-Ove Hellman s
Willy Kölborg s
Jessika Forsell s
Rolf Gustavsson s
Rolf Johannesson s
Dennis Ljunggren s
Stina-Kajsa Melin s
Lars Gunnar Wallin s
Catharina Eliasson s
Sven Pettersson s

X
X
X
X
X

Göran Karlsson v
IngmarieTorstensson v
Tommy Gustafsson v
Lisa Forsberg v

X
X
X
X

Peter Rosengren mp
Torbjörn Köre mp

X
X

Börje Olsson ad
Inga-Lill Andersson s ordf
Summa:

Avstår

X
X
X
X
X

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

Jan A Pressfeldt ad
Ingela Nordhall ad
Jessica Broszniowski ad
Ulf-Göran Solving ad
Sven Rydén ad
Robert Hurtig ad
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Nej (avslag KS
förslag)

X
X
X
X
X
X
X
X
31
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KF § 45
Ställningstagande om kommunfullmäktiges sammanträde ska avbrytas eller fortsätta
Inga-Lill Andersson (s), ordförande, konstaterar att klockan passerat 22.00 och enligt
arbetsordningen ska kommunfullmäktige besluta om att antingen förlänga tiden eller
avbryta sammanträdet.
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige avslutar sammanträdet och att resterande
ärenden på föredragningslistan behandlas vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslutar sammanträdet och resterande ärenden behandlas vid
kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
___
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KF § 46

KS0249/08

Exploateringsavtal till detaljplan för Nödinge 4:78
Samhällsplaneringsavdelningen har upprättat förslag till exploateringsavtal med Sverigehuset
i Göteborg AB avseende exploatering av bolagets fastighet Nödinge 4:78. Möjlighet ges att
skapa fem småhustomter. Avtalet reglerar i huvudsak att allmän platsmark skall överlåtas
utan ersättning till kommunen, att exploatören bygger och bekostar dagvattenanläggning
samt att han skall erlägga 40 000 kronor till kommunen som bidrag till utbyggnad av
angränsande gång- och cykelväg. Detaljplanen medför inga kostnader eller åtaganden från
kommunens sida. Detaljplanen upprättas genom enkelt planförfarande och Miljö- och
byggnämnden beräknas kunna anta detaljplanen den 2 april 2009. Samråd har skett med
miljö- och byggförvaltningen och tekniska förvaltningen angående innehållet i avtalet.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2009-01-12
Handläggare: Lars Lindström, mark- och exploateringsansvarig
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till exploateringsavtal med
Sverigehuset i Göteborg AB avseende fastigheten Nödinge 4:78.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören, eller deras respektive ersättare, att underteckna avtalet.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bordlägger frågan till nästa sammanträde.
___
Expedieras till:
Lars Lindström

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

16(23)

Sammanträdesdatum: 2009-02-23

KF § 47

KS0247/08

Förslag att avsluta vänortssamarbetet med Ruukki kommun
Ale kommun har sedan 90-talet haft ett samarbete med Ruukki kommun i Finland. En
kommunsammanslagning har skett mellan kommunerna i Finland och Ruukki kommun
finns inte längre utan ingår i nybildade Siikajoen kommun. Kommunen har ej heller deltagit i
de senaste årens vänortssamarbete.
Under hösten 2008 har Ale kommun sökt kontakt med företrädare i Siikajoen kommun för
att efterhöra intresset för framtida vänortssamarbete. Någon reaktion på detta har vi ej fått. I
skrivelse 2008-11-12 meddelades att vi har för avsikt att avsluta vänortssamarbetet med
Ruukki.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Thomas Sundsmyr, 2009-01-08
Handläggare: Thomas Sundsmyr, internationell samordnare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar avsluta vänortssamarbetet med Ruukki kommun.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bordlägger frågan till nästa sammanträde.
___
Expedieras till:
Thomas Sundsmyr
Stig Fredriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

17(23)

Sammanträdesdatum: 2009-02-23

KF § 48

KS0023/09

Begäran från Barn- och ungdomsnämnden om tilläggsanslag för genomförande av 11 projektet
Barn- och ungdomsförvaltningen har beviljats 2 500 tkr under perioden 2009-2010 ur de
projektmedel för utvecklingsprojekt inom skolan på totalt 10 Mkr som avsatts under åren
2008-2010. De nu aktuella medlen ska användas till att genomföra 1-1 projektet, vilket
innebär att ett urval av skolor och klasser kommer att förses med personliga datorer.
En förutsättning för att kunna genomföra projektet är att datorerna leasas. I leasingavtalen
ingår service på datorerna, en tjänst som kommunens IT-avdelning idag inte har resurser att
klara av.
Leasing ska enligt kommunens finanspolicy och ekonomiska riktlinjer i strategisk plan
hanteras som en investering. Eftersom projektet inte var formulerat eller ansökt om då
investeringsbudgeten togs begär Barn-och ungdomsnämnden en utökad investeringsram för
leasing av datorer med 2 100 tkr för 2009.
Kommunstyrelsens förvaltning anser att en utökad investeringsram för leasing av datorer för
2009 bör tillstyrkas.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2009-01-26
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beviljar Barn- och ungdomsnämnden en utökad investeringsram på
2 100 tkr för 2009 att användas till leasing av datorer inom ramen för 1-1 projektet.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bordlägger frågan till nästa sammanträde.
___
Expedieras till:
Sten Åhrman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

18(23)

Sammanträdesdatum: 2009-02-23

KF § 49

KS0004/09

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande från Rose-Marie Fihn (fp) ang
färdtjänsten
Rose-Marie Fihn (fp) har i interpellation, daterad 2009-01-07, till kommunstyrelsens
ordförande samt miljö- och byggnämndens ordförande ställt frågor om färdtjänsten.
Under kommunfullmäktiges sammanträde, 2009-01-26, bordlades ärendet.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till nästa sammanträde.
__

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2009-02-23

KF § 50

KS0007/09

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande från Jan A Pressfeldt (ad) om
företagsklimatet i kommunen
Jan A Pressfeldt (ad) har i interpellation, daterad 2009-01-08, ställt frågor till
kommunstyrelsens ordförande om företagsklimatet i kommunen.
Under kommunfullmäktiges sammanträde, 2009-01-26, bordlades ärendet.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bordlägger frågan till nästa sammanträde.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

19(23)

PROTOKOLL

20(23)

Sammanträdesdatum: 2009-02-23

KF § 51

KS0029/09

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande från Sune Rydén (kd) om Ale hur
Europadagen den 9 maj ska uppmärksammas
Sune Rydén (kd) har i interpellation, daterad 2009-02-03, ställt en fråga till
kommunstyrelsens ordförande om hur Ale kommun kommer att uppmärksamma
Europadagen i år.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bordlägger frågan till nästa sammanträde.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

21(23)

Sammanträdesdatum: 2009-02-23

KF § 52

KS0039/09

Motion från Sune Rydén och Kjell Klerfors (kd) om medlemskap i Sveriges
Ekokommuner
Sune Ryen (kd) och Kjell Klerfors (kd) har lämnat in en motion, daterad 2009-02-09, om
medlemskap i Sveriges Ekokommuner.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Ale kommun ska låta fyra så
kallade systemvillkor för en hållbar utveckling vara vägledande för kommunens verksamhet
samt att Ale kommun ansöker om medlemskap i Sveriges Ekokommuner.
Motionen har, i enlighet med fullmäktiges arbetsordning, remitterats till kommunstyrelsen
för vidare beredning.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2009-02-23

KF § 53

KS0048/09

Fråga från Ulf-Göran Solving (ad) om Exploateringsavtal Nödinge 4:78
Ulf-Göran Solving (ad) har i skrivelse, daterad 2009-02-14, inkommit med en fråga till
kommunstyrelsens ordförande avseende ärendet ”Exploateringsavtal Nödinge 4:78”.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bordlägger frågan till nästa sammanträde.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

22(23)

PROTOKOLL

23(23)

Sammanträdesdatum: 2009-02-23

KF § 54
Begäran om extra kommunfullmäktigesammanträde
En skrivelse, daterad 2009-02-23, som är undertecknad av Hasse Andersson (s) och Jarl
Karlsson (s) lämmas fram till fullmäktiges presidium. I skrivelsen begär den
socialdemokratiska fullmäktigegruppen att ett extra kommunfullmäktigesammanträde snarast
genomförs för att behandla ärendet ”Delfinansiering för inköp av Verle gammelskog”
eftersom det finns tidsfrister i ärendet som gör att det behöver avgöras före nästa ordinarie
kommunfullmäktigesammanträde.
___
Expedieras till:
Maria Olegård

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

