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Sammanträdesdatum: 2009-03-13

Plats och tid:
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Inga-Lill Andersson, (s) ordf
Elisabeth Mörner (m)
Dan Björk (m)
Markus Larsson (m)
Åke Niklasson (c), § 55-57
Klas Nordh (fp), § 55-61
Jarl Karlsson (s)
Elaine Björkman (s)
Elisabeth Bredesen (s)
Monica Samuelsson (s)
Willy Kölborg (s), § 55-57
Dennis Ljunggren (s)
Catharina Eliasson (s)
Göran Karlsson (v), § 55-57
Lisa Forsberg (v)
Jan A Pressfeldt (ad)
Ewa Johansson (ad), § 55-61
Lars-Eric Calås (ad)
Börje Ohlsson (sd)

Jan Skog (m)
Leif Gustafsson (m)
Mikael Berglund (m)
Roland Wall (c)
Rose-Marie Fihn (fp)
Kjell Klerfors (kd)
Eva Eriksson (s), § 55-57
Hasse Andersson (s)
Rolf Engström (s)
Lars-Ove Hellman (s)
Rolf Gustavsson (s)
Stina-Kajsa Melin (s)
Sven Pettersson (s)
Ingmarie Torstensson (v), § 55-60
Torbjörn Köre (mp), § 55-61
Ingela Nordhall (ad)
Ulf-Göran Solving (ad)
Heléne Ahlberg (ad), § 55-57

Tjänstgörande ersättare:

Kajsa Nilsson (m)
Lennart Dahl (c), § 58-63
Chatarina Engström (kd)
Lars-Helge Johansson (s)
Thor Eliasson (s)
Uno Claesson (s), § 58-63
Leif Hansson (v)
Robert Hurtig (ad), § 58-63

Anitha Kristiansson (c), § 55-57
Joanna Wolodarska Nord (fp), § 55-61
Åke Andersson (s)
Anne Olsson (s)
Gun Pettersson (s)
Thore Skånberg (s), § 58-63
Peter Rosengren (mp)

Ersättare och övriga deltagare: Åke Johansson (m)
Rune Karlsson (sd)
Stig Fredriksson, kommundirektör

Anna Thomander (s)
Stefan Lydén, sekreterare

Utses att justera:

Jarl Karlsson och Roland Wall

Justeringens plats och tid:

Kommunledningens lokaler, Ale torg 7, 2009-03-17

Paragrafer:

55-63

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

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2009-03-13

Datum för anslags uppsättande:

2009-03-18

Datum för anslags nedtagande:

2009-04-09

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunledningens lokaler, Ale torg 7

Underskrift:

Stefan Lydén

__________________________________________________________________________________
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KF § 55

KS0078/09

Ordningsfråga
Jan A Pressfeldt (ad) ställer en ordningsfråga och menar att mötet ska avlysas eftersom
det inte är utlyst i laga ordning. Jan A Pressfeldt (ad) för fram att det inte finns någon
skrivelse, vederbörligen diarieförd som kan läggas till grund för ett extra
kommunfullmäktigesammanträde.
Inlägg
Jan A Pressfeldt (ad), Leif Gustavsson (m).
Ajournering
Sammanträdet ajourneras 5 minuter.
Inga-Lill Andersson (s), ordförande, föreslår att fullmäktige håller sammanträdet som
planerat med motiveringen att:
• Skrivelsen från den socialdemokratiska gruppen lämnades in under
kommunfullmäktiges sammanträde 2009-02-23.
• Kommunfullmäktiges vice ordförande var med under nämnda sammanträde 2009-02-23.
• Ordföranden konstaterade under sammanträdet, 2009-02-23, att hon kommer att
kalla till ett extra sammanträde.
• Kommunfullmäktiges presidium har träffats, 2009-03-05, och vid det tillfället har
ingen invänding förts fram från vice ordföranden.
• Bestämmelserna som anges i Kommunallagen gäller för fullmäktige.
• Ordföranden anser att ett extra sammanträde behövs eftersom det finns en tidsfrist i
ärendet, flera parter är inblandade.
• Sammantaget betyder detta att ärendet av den karaktären att ett extra sammanträde
behövs.
Propositionsordning
Ordföranden ställer upp en propositionsordning som fullmäktige godkänner.
Ordföranden ställer därefter de bägge beslutsförslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar att hålla sammanträdet som planerat.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige fortsätter sammanträdet.
Reservation
Reservation lämnas mot beslutet av Aledemokraterna, Leif Gustavsson (m) och Börje
Olsson (sd).
___
KF § 56
Justerandes sign
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Förändring i föredragningslista - Interpellation från Sune Rydén om hur Ale
kommun ska uppmärksamma Europadagen den 9 maj utgår
Inga-Lill Andersson (s), ordförande, föreslår att ärende 9 på kommunfullmäktiges
föredragningslista ”Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Sune Rydén
(kd) om hur Ale kommun ska uppmärksamma Europadagen den 9 maj” utgår eftersom
Sune Rydén (kd) inte är närvarande.
Inlägg
Jarl Karlsson (s)
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner att ärendet utgår från dagens sammanträde.
__

Justerandes sign
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KF § 57

KS0026/09

Delfinansiering för 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 har 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.
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 istället köpa sin del med investeringsmedel och därigenom bli
delägare till skogen.
Bevarande 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.
Kommunfullmäktige behandlade den 23 februari 2009 ärendet om inköp av del av
Verle Gammelskog och beslutade att ärendet skulle återremitteras till
kommunstyrelsen för ytterligare beredning. I motiveringen till återremiss ställdes 7
frågor och förvaltningens svar på dessa redovisas nedan.
1. Vad är egentligen köpeskillingen?
Inledningsvis var ambitionen från Stiftelsen Ett klick för skogen att samla in hela den
summa som behövs för inköp av området. Som anges i tidigare utsända handlingar är
köpeskillingen 6 483 000 kronor. Detta belopp gäller även nu men förvärvet föreslås
delas upp på tre köpare enligt följande
•
•

Stiftelsen Ett klick för skogen
Västkuststiftelsen

•

Ale kommun

Totalt

2 000 000 kronor
2 241 500 kronor (finansieras till 50% med
beviljat statsbidrag från Naturvårdsverket)
2 241 500 kronor (finansieras till 50% med
beviljat statsbidrag från Naturvårdsverket)
6 483 000 kronor

Kommunen har beviljats statsbidraget från Naturvårdsverket men detta betalas ut efter
köpets genomförande. Kommunens köpeskilling blir därmed 2 241 500 kronor som
angivits ovan men nettokostnaden som måste finansieras inom ramen för 2009 års
investeringsbudget blir 1 120 750 kronor. Till detta belopp kommer med förvärvet
förenade kostnader (lantmäteriförrättning mm). Beträffande köpesummans fördelning
mellan de tre parterna se även svar enligt p. 2 nedan där det framgår att kommunens
och Västkuststiftelsens här angivna köpeskillingar ska betraktas som maximala belopp
Justerandes sign
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KF § 57 (forts.)

KS0026/09

och kan komma att jämkas till viss del om den ideella stiftelsens insamling når högre
belopp än beräknat.
2. Av insamlade medel 2,7 Mkr ska enbart 2,0 Mkr användas till detta köp.
Varför inte hela summan?
Sedan det konstaterats att insamlingen via Stiftelsen Ett klick för skogen sannolikt inte
skulle kunna få fram tillräckliga medel för hela köpet inleddes diskussionen med
Västkuststiftelsen och även med Ale kommun. Enligt uppgifter från Västkuststiftelsen
har bedömningen i överläggningar med den ideella stiftelsen varit att insamlingen
skulle kunna nå sådana belopp att 2 000 000 kronor var en realistisk nivå på stiftelsens
köpeskilling. Även den ideella stiftelsen får dessutom med förvärvet förenade
kostnader som måste täckas av insamlade medel. Insamlingen har nu nått högre
belopp än man tidigare beräknat och Västkuststiftelsens förslag är att de tre parterna i
processens slutskede kommer överens om ifall det är möjligt att höja den ideella
stiftelsens belopp (vilket nu är troligt) och därmed sänka Västkuststiftelsens respektive
kommunens köpeskilling. Även i det tidigare beslutsförslag som lades fram från
Kommunstyrelsen angavs att köpeskillingen skulle ses som ett maximalt belopp.
3. Varför ska inte jakträtten ingå?
Uppgörelsen är resultatet av en förhandling där man varit överens om att jakträtten
ligger kvar hos säljaren. Förslaget till jakträttsupplåtelse bifogas.
4. Skall ett samägandeavtal upprättas mellan de tre ägarna/delägarna?
Samägandeavtal kommer inte att upprättas. Det blir tre köpekontrakt och tre
markägare. När köpen genomförts avses ett statligt naturreservat skapas av de tre
fastigheterna genom beslut av Länsstyrelsen.
5. Hur bevaransvärd är skogen egentligen? Några rödlistade djurarter eller
växtarter finns inte enligt uppgift?
I tidigare utsända handlingar finns en bilaga från Skogsstyrelsen som ger en
beskrivning av skogens värden. Som komplement till denna redovisas följande
uppgifter från Västkuststiftelsen:
”Tretåig hackspett (noterad under häckningstid) är en s k sårbar art. Granspira och
mindre hackspett är s k missgynnade arter. Storlom, fiskgjuse och spindelblomster är s
k signalarter som indikerar mycket stora naturvärden. Även pärluggla och sparvuggla
häckar i området men dock inte varje år (det är vanligt att man flyttar sin
häckningsplats). Även tjäder är en art som är på väg att bli hotad (deras spelplatser
avverkas). Tjäder har i Verle en stor spelplats. Sedan nämns ovanligare arter som lavar
och svampar såsom grynig blåslav, havstulpanlava, brunpudrad nållav, korktaggsvamp
och rödgul trumpetsvamp samt växter som nålstarr och klotpyrola. Utöver detta är det
en gammal gran och tallskog i klass med många av våra andra naturreservat. Goda
förutsättningar finns för fler rödlistade arter på sikt.”
Det kan även konstateras att Naturvårdsverkets, Länsstyrelsens samt
Västkuststiftelsens engagemang för Verle gammelskog visar de värden dessa organ ser
hos det aktuella området.
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KF § 57 (forts.)
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6. Varför har vi inte fått ta del av köpekontraktet?
Något detaljförslag till köpekontrakt fanns inte utformat till kommunfullmäktiges
sammanträde men däremot en gemensam mall för kontraktet med Västkuststiftelsen
respektive kommunen. Ett slutligt förslag till köpekontrakt biläggs denna
tjänsteskrivelse (där dock beloppet kan komma att jämkas nedåt).
7. Varför har inte Länsstyrelsens skrivelse av 11/2 visats för KF?
En skrivelse där Naturvårdsverket bekräftar att även Ale kommun får statsbidrag med
50 % för sina förvärvade delar av den aktuella fastigheten har översänts från
Länsstyrelsen och redovisades muntligt på kommunfullmäktiges sammanträde.
Skrivelsen biläggs denna tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2009-02-04
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson, 2009-03-02
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att förvärv ska ske av del av fastigheten Ale Verle
1:39 till en maximal köpeskilling för Ale kommun av 2 241 500 kronor.
2. Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av förvärvet ska genom utökning av
2009 års investeringsbudget med maximalt 1 120 750 kronor för köpeskilling samt
därutöver med belopp för att täcka med förvärvet förenade kostnader.
Kommunfullmäktige noterar att förvärvet till 50 % finansieras genom av
Naturvårdsverket beviljat statsbidrag.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande samt
kommundirektören, eller deras respektive ersättare, att underteckna erforderliga
köpehandlingar.
Inlägg
Jarl Karlsson (s), Jan Skog (m), Peter Rosengren (mp), Rose-Marie Fihn (fp), Ewa
Johansson (ad), Göran Karlsson (v), Kjell Klerfors (kd), Roland Wall (c), Jan A
Pressfeldt (ad), Börje Olsson (sd), Lars-Ove Hellman (s) och Leif Gustavsson (m).
Yrkanden
Jarl Karlsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag och presenterar
följande tilläggsförslag:
”Kommunfullmäktige tar med tacksamhet emot 400.000 kronor från Fältbiologerna för
medfinansiering av köpet”

Peter Rosengren (mp) och Göran Karlsson (v) tillstyrker Jarl Karlssons yrkande
tillsammans med tilläggsförslaget.
Jan Skog (m), Rose-Marie Fihn (fp), Ewa Johansson (ad), Kjell Klerfors (kd), Roland
Wall (c), Jan A Pressfeldt (ad), Börje Olsson (sd) och Leif Gustavsson (m) yrkar avslag
på kommunstyrelsens beslutsförslag.
Justerandes sign
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KF § 57 (forts.)
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Propositionsordning
Ordförande konstaterar att två beslutsförslag föreligger och presenterar en
propositionsordning som fullmäktige godkänner. Ordföranden ställer därefter de
bägge förslagen mot varann 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 beslutar att förvärv ska ske av del av fastigheten Ale Verle
1:39 till en maximal köpeskilling för Ale kommun av 2 241 500 kronor.
2. Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av förvärvet ska genom utökning av
2009 års investeringsbudget med maximalt 1 120 750 kronor för köpeskilling samt
därutöver med belopp för att täcka med förvärvet förenade kostnader.
Kommunfullmäktige noterar att förvärvet till 50 % finansieras genom av
Naturvårdsverket beviljat statsbidrag.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande samt
kommundirektören, eller deras respektive ersättare, att underteckna erforderliga
köpehandlingar.
4. Kommunfullmäktige tar med tacksamhet emot 400.000 kronor från
Fältbiologerna för medfinansiering av köpet.
Reservation
Reservation mot beslutet lämnas av Folkpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna,
Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Aledemokraterna.
Aledemokraterna och Leif Gustavsson (m) reserverar sig skriftligt mot beslutet.
___
Expedieras till:
Jarl Karlsson
Stig Fredriksson
Ett klick för skogen
Skogsstyrelsen
Naturvårdsverket
Fältbiologerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

10(17)

Sammanträdesdatum: 2009-03-13

KF § 58

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.
Inlägg
Jarl Karlsson (s), Robert Hurtig (ad), Jan A Pressfeldt (ad) och Lars-Ove Hellman (s).
Yrkanden
Jarl Karlsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Robert Hurtig (ad) yrkar avslag på kommunstyrelsens beslutsförslag.
BESLUT
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.
Reservation
Aledemokraterna
___
Expedieras till:
Lars Lindström
Sverigehuset i Göteborg AB
Jarl Karlsson
Stig Fredriksson
Justerandes sign
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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.
Stig Fredriksson, kommundirektör, lämnar information om ärendet.
Inlägg
Inga-Lill Andersson (s) och Lars-Ove Hellman (s).
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar avsluta vänortssamarbetet med Ruukki kommun.
___
Expedieras till:
Thomas Sundsmyr
Stig Fredriksson
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Begäran från Barn- och ungdomsnämnden om tilläggsanslag för genomförande
av 1-1 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.
Inlägg
Robert Hurtig (ad), Jarl Karlsson (s)
Yrkanden
Jarl Karlsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Robert Hurtig (ad) yrkar avslag på 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.
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Sammanträdesdatum: 2009-03-13

KF § 60 (forts.)

KS0023/09

Ordföranden redovisar en omröstningsordning som fullmäktige godkänner. Den som
bifaller kommunstyrelsens beslutsförslag röstar ja och den som bifaller Robert Hurtigs
(ad) avslagsyrkande röstar nej.
Under omröstningen avges 39 ja-röster och 7 nej-röster. Hur var och en röstar framgår
av omröstningsbilagan till detta protokoll. Ordföranden konstaterar att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens beslutsförslag.
BESLUT
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.
Reservation
Aledemokraterna
___
Expedieras till:
Sten Åhrman
Helene Ramert
Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum: 2009-03-13

KF § 60 (forts.)
Omröstningsbilaga
KF § 60, 2009-03-13

KS0023/09
JA (bifall till KS
förslag)

Jan Skog m
Elisabeth Mörner m
Kajsa Nilsson m
Leif Gustavsson m
Dan Björk m
Mikael Berglund m
Markus Larsson m

X
X
X
X
X
X
X

Lennart Dahl c
Roland Wall c

X
X

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

X
X
X

Kjell Klerfors kd
Chatarina Engström kd

X
X

Jarl Karlsson s
Uno Claesson s
Åke Andersson s
Elaine Björkman s
Hasse Andersson s
Elisabeth Bredesen s
Rolf Engström s
Monica Samuelsson s
Lars-Helge Johansson s
Lars-Ove Hellman s
Thore Skånberg s
Anne Olsson s
Rolf Gustavsson s
Thor Eliasson s
Dennis Ljunggren s
Stina-Kajsa Melin s
Gun Pettersson 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

IngmarieTorstensson v
Leif Hansson v
Lisa Forsberg v

X
X
X

Peter Rosengren mp
Torbjörn Köre mp

X
X

Jan A Pressfeldt ad
Ingela Nordhall ad
Ewa Johansson ad
Ulf-Göran Solving ad
Lars-Eric Calås ad
Robert Hurtig ad
Börje Olsson sd
Inga-Lill Andersson s ordf
Summa:
Justerandes sign

Nej (avslag KS
förslag)

X
X
X
X
X
X
X
X
39

7
Utdragsbestyrkande
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i beslutet

PROTOKOLL

15(17)

Sammanträdesdatum: 2009-03-13

KF § 61

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.
Jarl Karlsson (s), kommunstyrelsens ordförande, besvarar interpellationen.
Inlägg
Jarl Karlsson (s), Rose-Marie Fihn (fp), Rolf Gustavsson (s) och Lars-Helge Johansson (s)
BESLUT
1. Kommunfullmäktige förklarar interpellationen besvarad.
__
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KF § 62

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.
Jarl Karlsson (s), kommunstyrelsens ordförande, besvarar interpellationen.
Inlägg
Jarl Karlsson (s), Jan A Pressfeldt (ad), Rolf Gustavsson (s), Peter Rosengren (mp),
Robert Hurtig (ad) och Lars-Ove Hellman (s).
BESLUT
1. Kommunfullmäktige förklarar interpellationen besvarad.
__
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KF § 63

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”.
Jarl Karlsson (s), kommunstyrelsens ordförande, redovisar svar på frågan.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad.
___
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Utdragsbestyrkande

