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Sammanträdesdatum: 2009-03-30
KF § 64
Information om kommunens kvalitetsarbete
Gunilla Hall, kvalitetschef, informerar kommunfullmäktige om kommunens kvalitet i
korthet. Ett kvalitetsprojekt som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar informationen.
___
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KF § 65
Bolagsstämma för Alebyggen AB
Kommunfullmäktige ajournerar sammanträdet för genomförandet av bolagsstämma för
Alebyggen AB.
Efter genomförd bolagsstämma återupptar kommunfullmäktige förhandlingarna igen.
___
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KF § 66

KS0003/09

Avsägelse från Lars-Helge Johansson (S) från uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen samt fyllnadsval
Lars-Helge Johansson (S) begär i skrivelse, daterad 2009-02-23, att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige entledigar Lars-Helge Johansson (S) från uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen.
2. Kommunfullmäktige bordlägger frågan om fyllnadsval.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Lars-Helge Johansson (S) från uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen.
2. Kommunfullmäktige bordlägger frågan om fyllnadsval.
___
Expedieras till:
Lars-Helge Johansson
Kommunfullmäktiges valberedning
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KF § 67

KS0003/09

Avsägelse från Kimmo Tuomaala (FP) från uppdrag som ersättare i tekniska
nämnden samt fyllnadsval
Kimmo Tuomaala (FP) meddelar i skrivelse, daterad 2009-02-05 att han inte längre är
valbar.
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige entledigar Kimmo Tuomaala (FP) från uppdraget som ersättare
i tekniska nämnden.
2. Kommunfullmäktige bordlägger frågan om fyllnadsval.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Kimmo Tuomaala (FP) från uppdraget som ersättare
i tekniska nämnden.
2. Kommunfullmäktige bordlägger frågan om fyllnadsval.
___
Expedieras till:
Kimmo Tuomaala
Kommunfullmäktiges valberedning
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KF § 68

KS0029/09

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande från Sune Rydén (KD) om hur Ale
kommun ska uppmärksamma Europadagen den 9 maj
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.
Kommunstyrelsens ordförande Jarl Karlsson (S) redovisar ett svar på interpellationen, 200902-19.
Inlägg
Jarl Karlsson (S), Sune Rydén (KD) och Rose-Marie Fihn (FP).
BESLUT
1. Kommunfullmäktige förklarar interpellationen besvarad.
___
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KF § 69

KS0019/09

Årsredovisning 2008 för kommunen och dess bolag
Ale kommun visar i 2008 års bokslut ett positivt resultat på 37,5 Mkr. och kommunens
egna kapital uppgår därmed till 506,4 Mkr. Det budgeterade resultatet var 25 Mkr som skall
reserveras för framtida pensionskostnader. Resultatet är således 12,5 Mkr bättre än budget.
Det ekonomiska överskottet förklaras primärt av att kommunens finansiella intäkter och
kostnader ger ett överskott mot budget på 13,5 Mkr. Förklaringar till detta är främst att
kommunens låneskuld har amorterats med 28 Mkr under året och att större delen av
låneskulden har haft bunden ränta. Samtidigt har kommunen pga. finansoron behållit en god
likviditet med gynnsam rörlig intäktsränta på kommunkontot. Trots kommunens totalt
positiva resultat är det dock bekymmersamt att främst skolnämnderna uppvisar stora
negativa budgetavvikelser. Nämndernas underskott balanseras 2008 av bland annat
temporära intäkter från Bana Väg i Västprojektet, samt positiv budgetavvikelse för
pensionskostnader och löneavtal.
Skatteintäkterna är 4,5 Mkr sämre än budgeterat och prognoserna har varit neråtgående
under året. Ale kommun följer rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisning
(RKR) att bokslutet skall baseras på SKL:s prognos i december (08:90). SKL:s senaste
prognos (09:10) visar på en ytterligare försämring av skatteunderlagsprognosen. Prognosen
för slutavräkning 2008 försämras med ytterligare -103 kronor per invånare, vilket motsvarar
-2,8 Mkr. Denna kostnad kommer att uppstå i 2009 års redovisning.
Nettokostnadsandelen exklusive pensionsreservationen uppgår till 96,8 %.
2008 har varit ett år som präglats av omställningsarbete i nämnderna och det ekonomiska
resultatet måste mot denna bakgrund betraktas som gott. Årets resultat på 37,5 Mkr är också
bättre än 2007 års resultat på 25,3 Mkr.
Det ekonomiska resultatet för kommunens affärsverksamhet, VA och Renhållning, har
balanserats till nästkommande år. I bilaga 2 finns balans- och resultaträkning för
affärsverksamheten sam en beskrivning av tillämpade redovisningsprinciper.
Nettoinvesteringarna under 2008 uppgår till 67,0 Mkr, vilket är 43,6 Mkr lägre än
budgeterat. Detta är till största delen en följd av tidsmässig förskjutning av
investeringsutgifterna och önskemål finns om att dessa investeringsanslag skall överföras till
2009. Med anledning av dessa förskjutningar i investeringsplanen kommer en översyn av
2009 års investeringsbudget att göras. (separat ärende)
För kommunen och dess bolag är det positiva resultatet 37,9 Mkr och det egna kapitalet
uppgår därmed till totalt 681,3 Mkr.
I ”Årsredovisning 2008” finns, förutom den ekonomiska redovisningen med
förvaltningsberättelse, uppföljning av Strategisk plan, personal- och miljöredovisning och
nämndernas kortfattade beskrivningar av verksamheten under året. Dessutom görs en
jämförelse med kommunerna i Göteborgsregionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

10(30)

Sammanträdesdatum: 2009-03-30
KF § 69 (forts.)

KS0019/09

Pensionsskuld
I budget 2008 avsattes 25 Mkr för framtida pensionskostnader. Dessa medel kommer nu att
inom kommunens egna kapital reserveras för detta ändamål. Pensioner intjänade före 1998
redovisas enligt gällande redovisningsprincip ”Blandmodellen”, som en ansvarsförbindelse.
Denna har sedan föregående bokslut ökat med 4,6 Mkr och uppgår nu till 559,1 Mkr.
Särskilda insatser
Under särskilda insatser har medel reserverats för ytterligare skolutveckling. Satsningen skall
stimulera nya initiativ inom pedagogisk utveckling och särskilda satsningar för att stödja
barn och ungdomar med särskilda behov. Barn- och ungdomsnämnden har under 2008
arbetat med ett antal elever som har mycket stora och särskilda behov. Dessa elever har tack
vare dessa satsningar fått en möjlighet att stanna kvar i kommunen i stället för att gå på olika
specialskolor. En del har integrerats i den befintliga undervisningen medan andra helt eller
delvis har undervisats enskilt. Barn- och ungdomsnämnden har i bokslutet tilldelats ett
bidrag på 1 Mkr för att täcka delar av merkostnaden för denna satsning på elever med
särskilda behov.
Löneavtal 2008
I budgeten för 2008 har medel reserverats under kommunstyrelsen för löneavtal 2008.
Medel har successivt fördelats till nämnderna under året. I november har de nya lönerna för
2008 reglerats för Vårdförbundet. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför följande
ramjustering:
Tkr
Barn- och ungdomsnämnden
38
Vård- och omsorgsnämnden
324
Utbildnings- och kulturnämnden
16
Summa att överföras från Kommunstyrelsen
-378
I årsredovisningen har nämndernas ramar redan justerats med dessa belopp.
Överföring av över- och underskott i 2008-års bokslut
Överföring av över- och underskott medför alltid konsekvenser på innevarande års
resultaträkning. Budget 2009 har ett ”nollresultat” efter den planerade pensionsavsättningen
på 10 Mkr.
Nämndernas sammantagna resultat för 2008 visar på ett budgetunderskott på drygt
-14 Mkr. Samtliga nämnder visar underskott när centralt avsatta medel frånräknats. Flera
nämnder har under en rad år redovisat budgetunderskott. Denna situation är allvarlig och ur ett
styrningsperspektiv helt oacceptabelt. Att föra över underskotten till nästkommande år hjälper
inte i denna situation, utan det primära är att åtgärder omedelbart genomförs så att nuvarande
verksamhet anpassas till innevarande års budget. Att denna bristande budgetdisciplin har kunnat
fortgå utan att balanskravet hotats förklaras av de senaste årens kraftiga ökning av
skatteunderlaget och att investeringsutrymmet inte nyttjats i den takt som planerats. Nu sker en
dramatisk förändring av prognoserna för skatteunderlagstillväxten och det finns därmed inte
några reserver för att täcka underskott hos nämnderna med.
Kommunfullmäktige har i Strategisk plan 2009-2010 fastställt en två-årsbudget för nämnderna.
Budgeten är dessutom för flera nämnder baserad på aktuell målgrupp. Om förändring sker i
målgruppen kan budgeten både minska eller öka. Tydliga ekonomistyrningsregler finns också
inskrivna i den Strategiska planen där också ansvarsfördelningen mellan förvaltning och nämnd
klargörs.
Justerandes sign
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KF § 69 (forts.)
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För att kunna ta ställning till ett ekonomiskt underskott är det också viktigt att uppdraget
och målet för verksamheten är tydligt formulerat och att det sker en återkoppling från
nämnden till fullmäktige om uppdraget inte kan fullföljas inom den ekonomiska ram som
tilldelats. Den ekonomiska rapporteringen från vissa nämnder har inte uppfyllt detta krav på
ett tillfredsställande sätt. Under 2008 har investering gjorts i ett ledningsinformationssystem.
Arbetet pågår med att genom detta system skapa god och lättillgänglig information om
nämndernas verksamhet och fortgående omstruktureringsarbete.Enligt gällande lagstiftning
skall taxefinansierad verksamhet hållas åtskild från den skattefinansierade. Även i bokslut
2008 har denna åtskillnad gjorts, varför någon ytterligare justering i 2009 års budget ej
behöver göras för den taxefinansierade verksamheten.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2009-03-02
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning 2008 för kommunen och dess bolag
2. Kommunfullmäktige beslutar att reservera 25 Mkr av årets positiva resultat för framtida
pensionskostnader.
3. Kommunfullmäktige beslutar att över- och underskott inte överförs till 2009.
Inlägg
Jarl Karlsson (S), Jan Skog (M), Sune Rydén (KD), Göran Karlsson (V), Peter Rosengren
(MP), Boel Holgersson (C), Rose-Marie Fihn (FP) och Jan A Pressfeldt (AD).
Yrkanden
Jarl Karlsson (S), Jan Skog (M), Sune Rydén (KD), Göran Karlsson (V), Peter Rosengren (MP),
Boel Holgersson (C), Rose-Marie Fihn (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Ajournering
Kommunfullmäktige ajournerar mötet, klockan 19:20, för behandling av
Kommunrevisorernas revisionsberättelse 2008.
Kommunfullmäktiges sammanträde återupptas klockan 19:45.
Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs tills dess att Årsberättelsen 2008 för
Ale Utveckling AB föreligger.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bordlägger årsredovisningen.
___
Expedieras till:
Revisorerna
Barn- och ungdomsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Utbildnings- och kulturnämnden
Helene Ramert
Sten Åhrman
Justerandes sign
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Kommunrevisorernas verksamhetsberättelse för 2008 - fråga om anmärkning mot
barn- och ungdomsnämnden
Revisorerna har granskat Ale kommuns verksamhet och räkenskaper för 2008 och
överlämnar sin revisionsberättelse för 2008 till kommunfullmäktige.
Revisorerna har funnit skäl till att rikta anmärkning mot barn- och ungdomsnämnden och
utbildnings- och kulturnämnden samt riktar kritik mot vård- och omsorgsnämnden.
Revisorerna tillstyrker dock att kommunstyrelsen och kommunens samtliga nämnder samt
enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
Inlägg
Lennarth Nilsson, ordförande för revisorerna, redovisar revisionsberättelsen för år
2008.
Eje Engstrand (S) redogör för barn- och ungdomsnämndens förklaring på anmärkningen.
Yrkanden
Inga-Lill Andersson (S), kommunfullmäktiges ordförande, presenterar följande
beslutsförslag:
När revisor enligt 9 kap 17 § Kommunallagen givit en eller flera nämnder anmärkning ska fullmäktige
besluta om anmärkningen även ska framställas från fullmäktiges sida. Beslutet ska motiveras.
Efter att ha tagit del av barn- och ungdomsnämndens svar med anledning av revisorernas anmärkning
föreslår undertecknad att kommunfullmäktige inte ska framställa anmärkning mot barn- och
ungdomsnämnden. Beslutet motiveras med den redovisning som gjorts i det svar på revisorernas
anmärkning som barn- och ungdomsnämnden avgivit 2009-03-26, § 41.

Jan Skog (M), Rose-Marie Fihn (FP) och Jan A Pressfeldt (AD) yrkar att
Kommunfullmäktige ska rikta anmärkning mot barn- och ungdomsnämnden.
Ingmarie Torstensson (V) yrkar bifall till ordförandens beslutsförslag.
Jäv
Lars-Erik Carlbom (FP), Klas Nordh (FP), Eje Engstrand (S), Mariam Hagberg (S), Heléne
Ahlberg (AD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Fråga om jäv för Joanna Wolodarska Nord (FP) väcks. Kommunfullmäktige beslutar att
Joanna Wolodarska Nord (FP) inte är jävig.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger och presenterar en
propositionsordning som kommunfullmäktige godkänner. Ordföranden ställer efter
detta de båda förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat i
enlighet med ordförandens beslutsförslag.
Justerandes sign
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Omröstning
Omröstning begärs och verkställs.
Ordföranden redovisar en omröstningsordning som kommunfullmäktige godkänner. Den
som bifaller ordförandens beslutsförslag röstar ja och den som bifaller Jan Skog (M) yrkande
röstar nej.
Under omröstningen avges 25 ja-röster och 21 nej-röster. Två personer avstod från att rösta.
Hur var och en röstade framgår av omröstningsbilagan till detta protokoll.
Ordförande konstaterar efter detta att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
ordförandens beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige riktar ingen anmärkning mot barn- och ungdomsnämnden.
Reservation
Reservation mot beslutet lämnas av Folkpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna, Boel
Holgersson (C), Åke Niklasson (C), Börje Olsson och Aledemokraterna.
___
Expedieras till:
Barn- och ungdomsnämnden
Revisorerna
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Omröstningsbilaga
KF § 70 , 2009-03-30

KS0019/09
JA (att inte rikta
anmärkning)

Jan Skog m
Elisabeth Mörner m
Åke Johansson m
Fredrik Johansson m
Dan Björk m
Mikael Berglund m
Markus Larsson m

X
X
X
X
X
X
X

Boel Holgersson c
Anitha Kristiansson c
Åke Niklasson c

X

Rose-Marie Fihn fp
Joanna Wolodarska Nord fp

X
X

Kjell Klerfors kd
Sune Rydén kd
Samira Samaha kd

X
X
X

X

Jarl Karlsson s
Eva Eriksson s
Lars-Helge Johansson s
Elaine Björkman s
Åke Andersson s
Anne Olsson 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
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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

Börje Olsson
Inga-Lill Andersson s ordf
Summa:

Avstår

X

X

Jan A Pressfeldt ad
Ingela Nordhall ad
Ewa Johansson ad
Ulf-Göran Solving ad
Lars-Eric Calås ad
Jessica Broszniowski ad

Justerandes sign

Nej (att rikta
anmärkning)

X
X
X
X
X
X
X
X
25
Utdragsbestyrkande

21

2

Deltar inte i
beslutet

PROTOKOLL

15(30)

Sammanträdesdatum: 2009-03-30

KF § 71
Kommunrevisionens verksamhetsberättelse för 2008 - fråga om anmärkning mot
utbildnings- och kulturnämnden
Revisorerna har granskat Ale kommuns verksamhet och räkenskaper för 2008 och
överlämnar sin revisionsberättelse för 2008 till kommunfullmäktige.
Revisorerna har funnit skäl till att rikta anmärkning mot barn- och ungdomsnämnden och
utbildnings- och kulturnämnden samt riktar kritik mot vård- och omsorgsnämnden.
Revisorerna tillstyrker dock att kommunstyrelsen och kommunens samtliga nämnder samt
enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
Inlägg
Lennarth Nilsson (M), ordförande för revisorerna, redovisar revisionsberättelsen för år
2008.
Monika Samuelsson (S) redogör för utbildnings- och kulturnämndens förklaring på
anmärkningen.
Yrkanden
Inga-Lill Andersson (S), kommunfullmäktiges ordförande, presenterar följande
beslutsförslag:
När revisor enligt 9 kap 17 § Kommunallagen givit en eller flera nämnder anmärkning ska fullmäktige
besluta om anmärkningen även ska framställas från fullmäktiges sida. Beslutet ska motiveras.
Efter att ha tagit del av utbildnings- och kulturnämndens svar med anledning av revisorernas anmärkning
föreslår undertecknad att kommunfullmäktige inte ska framställa anmärkning mot utbildnings- och
kulturnämnden. Beslutet motiveras med den redovisning som gjorts i det svar på revisorernas
anmärkning som utbildnings- och kulturnämnden avgivit 2009-03-26, § 43.

Jan Skog (M), Rose-Marie Fihn (FP) och Ingela Nordhall (AD) yrkar att
Kommunfullmäktige riktar anmärkning mot utbildnings- och kulturnämnden.
Ingmarie Torstensson (V) och Jarl Karlsson (S) yrkar bifall till ordförandens beslutsförslag.
Jäv
Boel Holgersson (C), Monica Samuelsson (S), Åke Andersson (S), Tommy Gustafsson (V),
Lisa Forsberg (V) och Heléne Ahlberg (AD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger och presenterar en
propositionsordning som kommunfullmäktige godkänner. Ordföranden ställer efter
detta de båda förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat i
enlighet med ordförandens beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige riktar ingen anmärkning mot utbildnings- och kulturnämnden.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

16(30)

Sammanträdesdatum: 2009-03-30

KF § 71 (forts.)
Reservation
Reservation mot beslutet lämnas av Folkpartiet, Centerpartiet, Moderaterna, Börje Olsson
Aledemokraterna och Kristdemokraterna.
___
Expedieras till:
Utbildnings- och kulturnämnden
Revisorerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

17(30)

Sammanträdesdatum: 2009-03-30

KF § 72

KS0019/09

Kommunrevisorernas verksamhetsberättelser för 2008
Revisorerna har granskat Ale kommuns verksamhet och räkenskaper för 2008 och
överlämnar sin revisionsberättelser för 2008 till kommunfullmäktige.
Revisorerna har funnit skäl till att rikta anmärkning mot barn- och ungdomsnämnden och
utbildnings- och kulturnämnden samt riktar kritik mot vård- och omsorgsnämnden.
Revisorerna tillstyrker dock att kommunstyrelsen och kommunens samtliga nämnder samt
enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
I paragraf § 70 redovisas fullmäktiges ställningstagande vad gäller den anmärkning som
riktats mot barn- och ungdomsnämnden.
I paragraf § 71 redovisas fullmäktiges ställningstagande vad gäller den anmärkning som
riktats mot utbildnings- och kulturnämnden.
Inlägg
Ingmarie Torstensson (V)
Yrkanden
Ingmarie Torstensson (V) yrkar ansvarsfrihet för samtliga nämnder.
Ordföranden föreslår att Kommunrevisorernas revisionsberättelser antecknas till protokollet
samt att ledamöter och tjänstgörande ersättare vilka jämväl var ledamöter i styrelsen och
nämnderna ej deltager i ovanstående beslut om ansvarsfrihet, var och en i vad
honom/henne angår.
BESLUT
1. Kommunrevisorernas revisionsberättelser antecknas till protokollet
2. Kommunfullmäktige beviljar Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt enskilda
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2008 års verksamhet och räkenskaper.
Till protokollet antecknas att ledamöter och tjänstgörande ersättare vilka jämväl var
ledamöter i styrelsen och nämnderna ej deltager i ovanstående beslut om ansvarsfrihet, var
och en i vad honom/henne angår.
____
Expedieras till:
Revisorerna
Monica Lechelt
Sten Åhrman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

18(30)

Sammanträdesdatum: 2009-03-30

KF § 73

KS0078/08

Komplettering av fullmäktiges beslut, 2009-02-23, § 43, "Om- och tillbyggnad av
Båtsmans 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
Under kommunfullmäktiges sammanträde, 2009-02-23, beslutade fullmäktige att medge
investeringen ”Ny- och ombyggnad av skolor och förskolor”. Beslutet behöver bli korrigerat
i enlighet med kommunstyrelsens beslutsförslag så att kommunfullmäktige också medger att
5,7 mkr av 2010 års anslag får överföras för angivet ändamål.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige medger att 5,7 mkr av 2010 års anslag överförs till 2009 för detta
ändamål.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige medger att 5,7 mkr av 2010 års anslag överförs till 2009 för detta
ändamål.
___
Expedieras till:
Sten Åhrman
Helene Ramert

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

19(30)

Sammanträdesdatum: 2009-03-30
KF § 74

KS0258/08

Delfinansiering av avfart/påfart från E45 vid Alvhem
Efter förhandlingar är Vägverket samt Lilla Edets och Ale kommuner överens om att den i
Vägverkets arbetsplan planerade trafikplatsen vid Grönnäs ska kompletteras med en
avfart/påfart från nya E 45 i södergående körfält vid Alvhem/Tingberg för att bland annat
ge god tillgänglighet till den planerade tågstationen Lödöse södra. Om avfart/påfart ska
komma till stånd krävs en kommunal delfinansiering genom samverkan mellan Lilla Edets
kommun och Ale kommun där Ale svarar för totalt 730 000 kronor fördelat på tre år (20102012) och Lilla Edet för 6 270 000 kronor. Vägverket och Lilla Edets kommun har träffat
ett avtal om kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna och nu föreliggande avtal
ska ses som ett komplement till detta som reglerar kostnadsfördelningen kommunerna
sinsemellan. Medel för kommunens delfinansiering måste reserveras i budgeten för 2010,
2011 och 2012.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson, kommundirektör, 2009-02-11
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner avtal mellan Lilla Edets kommun och Ale kommun
angående samfinansiering av avfart/påfart på E 45 vid Alvhem/Tingberg (Lödöse
södra)
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören
eller deras respektive ersättare att underteckna avtalet.
Yrkanden
Jarl Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner avtal mellan Lilla Edets kommun och Ale kommun
angående samfinansiering av avfart/påfart på E 45 vid Alvhem/Tingberg (Lödöse
södra)
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören
eller deras respektive ersättare att underteckna avtalet.
___
Expedieras till:
Lilla Edets kommun
Vägverket
Jarl Karlsson
Stig Fredriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

20(30)

Sammanträdesdatum: 2009-03-30

KF § 75

KS0025/09

Överföring av investeringsmedel från 2008 till 2009
I kommunfullmäktiges beslut om strategisk plan framgår att den samlade investeringsvolymen för åren 2009-2012 är 486 403,8 tkr. Den beslutade investeringsbudgeten för 2009
uppgår till 82 354,2 tkr.
Investeringsbudgeten 2009 påverkas av följande förändringar:
•
•

Tidigare beslutad överföring från 2009 till 2008, - 2 500 tkr
Nämndernas önskemål om överföring av investeringsmedel från 2008, 34 199,1 tkr

Investeringsbudgeten 2008 uppgick till 110 665,1 tkr. Av dessa medel har ianspråktagits 66
935,9 tkr under 2008. Utav de återstående medlen har nämnderna inkommit med önskemål
om att få överföra 37 190,2 tkr. Efter en genomgång har beloppet minskats till 34 199,1 tkr.
Den totala investeringsvolymen för 2009 kommer därmed att uppgå till 114 053,3 tkr.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att investeringsmedel till ett belopp av 34 199,1 tkr,
enligt bilaga 2, överförs från 2008 till 2009.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2009-02-17
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner överföringar av 2008 års investeringsmedel med 34
199,1 tkr enligt specifikation.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner överföringar av 2008 års investeringsmedel med 34
199,1 tkr enligt specifikation.
___
Expedieras till:
Sten Åhrman
Helene Ramert

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

21(30)

Sammanträdesdatum: 2009-03-30

KF § 76

KS0209/08

Svar på motion från Ahlafors Fria skola om att bygga en ny idrottshall i Alafors
I en motion från Ungdomsfullmäktige föreslås att en ny idrottshall ska byggas i Alafors.
Grunden till motionen är att en sådan idrottshall skulle kunna nyttjas av alla, ung som
gammal, föreningsliv samt skolan.
Motionen har remitterats till Barn- och ungdomsnämnden som behandlade ärendet 200902-04.
Av Barn- och ungdomsnämndens remissvar framgår att det i dagsläget finns fem
fullmåttshallar och sju små hallar (vanliga gymnastiksalar). Just nu pågår det dessutom en
planläggning av en ny idrottshall i Bohus. Alla kommunala skolor i kommunen har tillgång
till idrottslokaler i den omfattning som krävs. Däremot räcker inte lokalerna till för det
behov som finns inom föreningslivet.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2009-02-16
Handläggare: Stefan Lydén, förvaltningssekreterare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Ungdomsfullmäktiges beslut:
1. Ungdomsfullmäktige noterar ärendet och lämnar inga synpunkter.
Inlägg
Inga-Lill Andersson (S), kommunfullmäktiges ordförande, redovisar ungdomsfullmäktiges
beslut.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
___
Expedieras till:
Ungdomsfullmäktige
Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

22(30)

Sammanträdesdatum: 2009-03-30

KF § 77

KS0207/08

Svar på motion från Aroseniusskolan om handikappanpassning av Aroseniusskolan
I en motion från Ungdomsfullmäktige föreslås att Aroseniusskolan ska handikappanpassas.
Grunden till motionen är att en handikappsanpassning skulle medföra att elever som är
rullstolsburna kan röra sig i skollokalerna lättare.
Motionen har remitterats till tekniska nämnden som behandlade ärendet 2009-01-29.
Av Tekniska nämndens remissvar framgår att kommunens fastighetsavdelning kommer att
åtgärda sådan utrustning som inte fyller sina funktioner så fort som möjligt. Utöver detta
följer fastighetsavdelningen de regler om tillgänglighet som finns i Plan- och bygglagen. I
arbetet med att anpassa kommunens lokaler använder sig fastighetsavdelningen av
Boverkets föreskrifter och allmänna råd.
Tekniska nämnden föreslår att motionen ska bifallas.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2009-02-16
Handläggare: Stefan Lydén, förvaltningssekreterare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Ungdomsfullmäktiges beslut
1. Ungdomsfullmäktige noterar ärendet och lämnar inga synpunkter
Inlägg
Inga-Lill Andersson (S), kommunfullmäktiges ordförande, redovisar ungdomsfullmäktiges
beslut.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
___
Expedieras till:
Ungdomsfullmäktige
Tekniska nämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

23(30)

Sammanträdesdatum: 2009-03-30

KF § 78

KS0206/08

Svar på motion från Bohusskolan om att öppna en fritidsgård i Surte
I en motion från Ungdomsfullmäktige föreslås att det ska öppnas en fritidsgård för
ungdomar i Surte.
Grunden till motionen är att det inte finns någon fritidsgård i Surte idag, utan att
ungdomarna får åka buss till närmaste fritidsgård.
Motionen har sänts på remiss till Barn- och ungdomsnämnden som behandlade ärendet
2009-02-04.
Barn- och ungdomsnämnden besvarar motionen med att i Ale kommun är fritidsgårdarna
placerade i anslutning till äldreskolorna dit alla ungdomar är välkomna att vara med oavsett
bostadsadress. För de ungdomar som bor i Surte innebär detta att Bohus fritidsgård ligger
närmast. Med de ekonomiska resurser som finns idag har Barn- och ungdomsnämnden
ingen möjlighet att öppna fler fritidsgårdar. Förvaltningen arbetar med att hitta andra
mötesplatser i Surte.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit del av barn- och ungdomsnämndens remissvar och
har inget ytterligare att tillägga men noterar att barn- och ungdomsförvaltningen fått i
uppdrag att arbeta vidare med att hitta alternativa mötesplatser för ungdomarna i Surte.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2009-02-16
Handläggare: Stefan Lydén, förvaltningssekreterare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Ungdomsfullmäktiges beslut:
1. Ungdomsfullmäktige yrkar bifall till motionen om att öppna en fritidsgård i Surte.
Inlägg
Inga-Lill Andersson (S), kommunfullmäktiges ordförande, redogör för ungdomsfullmäktiges
beslut.
Markus Larsson (M), Jarl Karlsson (S), Rose-Marie Fihn (FP) och Stina Kajsa Melin (S).
Yrkanden
Markus Larsson (M) yrkar avslag på kommunstyrelsens beslutsförslag.
Jarl Karlsson (S), Rose-Marie Fihn, (FP), Stina-Kajsa Melin (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens beslutsförslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

24(30)

Sammanträdesdatum: 2009-03-30
KF § 78 (forts.)

KS0206/08

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger och ställer de bägge förslagen mot
varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens
beslutsförslag.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs.
Ordföranden redovisar en omröstningsordning som Kommunfullmäktige godkänner. Den
som bifaller Kommunstyrelsens beslutsförslag röstar ja och den som bifaller Markus Larsson
(M) avslagsyrkande röstar nej.
Under omröstningen avges 40 ja-röster och 8 nej-röster. En person avstår från att rösta. Hur
var och en röstar framgår av omröstningsbilagan till detta protokoll.
Ordföranden konstaterar att Kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
Kommunstyrelsens beslutsförslag
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation
Reservation mot beslutet lämnas av Lars-Erik Carlbom (FP), Markus Larsson (M), Fredrik
Johansson (M) och Åke Johansson (M).
___
Expedieras till:
Ungdomsfullmäktige
Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

25(30)

Sammanträdesdatum: 2009-03-30
KF § 78 (forts.)
Omröstningsbilaga
KF § 78 , 2009-03-30

JA (bifall till KS
förslag)

Jan Skog m
Elisabeth Mörner m
Åke Johansson m
Fredrik Johansson m
Dan Björk m
Mikael Berglund m
Markus Larsson m

X
X

Boel Holgersson c
Anitha Kristiansson c
Åke Niklasson c

X
X
X

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

X

Avstår

X
X
X

X
X

X

Jarl Karlsson s
Eva Eriksson s
Eje Engstrands
Elaine Björkman s
Åke Andersson s
Mariam Hagberg 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
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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
Inga-Lill Andersson s ordf
Summa:

Nej (avslag KS
förslag)

X
X

Kjell Klerfors kd
Sune Rydén kd
Samira Samaha kd

Jan A Pressfeldt ad
Ingela Nordhall ad
Ewa Johansson ad
Ulf-Göran Solving ad
Lars-Eric Calås ad
Jessica Broszniowski ad

Justerandes sign

KS0206/08

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
40
Utdragsbestyrkande

8

1

Deltar inte i
beslutet

PROTOKOLL

26(30)

Sammanträdesdatum: 2009-03-30

KF § 79

KS0213/08

Svar på motion från Himlaskolan om öppettiderna på skolbiblioteket
I en motion från Ungdomsfullmäktige föreslås att öppettiderna på Himlaskolans bibliotek
ska utökas från 2 dagar per vecka till 4 dagar per vecka.
Grunden till motionen är att det är viktigt att kunna hämta fakta och information ifrån
biblioteket till skol- och projektarbeten.
Motionen har remitterats till Utbildnings- och kulturnämnden som behandlade ärendet
2009-01-30.
Av Utbildnings- och kulturnämndens remissvar framgår att det inte finns någon ekonomisk
möjlighet att ha öppet mer än 2 dagar per vecka. Alla skolbibliotek har öppet 2 dagar per
vecka. Om de ekonomiska förutsättningarna skulle förändras kan öppettiderna ses över.
Kommunstyrelsens förvaltning ska med hjälp av arbetsmarknadsåtgärder pröva möjligheten
att skapa sysselsättning för arbetslösa i så att biblioteken kan hållas öppna fler dagar i
veckan.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2009-02-16
Handläggare: Stefan Lydén, förvaltningssekreterare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Ungdomsfullmäktiges beslut
1 Ungdomsfullmäktige yrkar bifall till motionen om att öppettiderna på Himlaskolans
skolbibliotek ska utökas.
Inlägg
Inga-Lill Andersson (S), kommunfullmäktiges ordförande, redovisar ungdomsfullmäktiges
beslut.
Sune Rydén (KD), Jarl Karlsson (S)
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
___
Expedieras till:
Ungdomsfullmäktige
Utbildnings- och kulturnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

27(30)

Sammanträdesdatum: 2009-03-30
KF § 80

KS0208/08

Svar på motion från Kyrkbyskolan om att starta ett ungdomscafé
I en motion från Ungdomsfullmäktige föreslås att kommunen tillsammans med ungdomar
ser över möjligheterna att skaffa en lokal för ett café i Nödinge.
Grunden till motionen är att ungdomarna tycker att det är för långt att åka till Göteborg för
att fika och att det är viktigt för ungdomarnas föräldrar att känna till vart ungdomarna
befinner sig.
Motionen har remitterats till barn- och ungdomsnämnden som behandlade ärendet 2009-0204.
Av Barn- och ungdomsnämndens remissvar framgår att kommunens förvaltningar
samarbetar för att hitta nya mötesplatser. Detta har medfört att Ale gymnasium öppnas upp
ytterligare eftersom detta är en mötesplats för alla ungdomar från 12 år. Tillsammans med
frivilligkrafter kommer det att skapas en ny öppen mötesplats på gymnasiet.
Kommunen har också samarbetat med företagarna på Ale torg för att se om det finns några
nya möjligheter där. En sådan möjlighet är Klippstudion där äldre tjejer på fredagskvällarna
under våren kommer att kunna tillbringa tid och få chansen att bättra på sin självbild, klippa
sig och bara må bra.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit del av Barn- och ungdomsnämndens remissvar och
har inget ytterligare att tillföra men noterar att barn- och ungdomsförvaltningen har fått i
uppdrag att arbeta vidare med att hitta nya alternativa mötesplatser för ungdomar.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2009-02-16
Handläggare: Stefan Lydén, förvaltningssekreterare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Ungdomsfullmäktiges beslut
1. Ungdomsfullmäktige noterar ärendet och lämnar inga synpunkter.
Inlägg
Inga-Lill Andersson (S), kommunfullmäktiges ordförande, redovisar ungdomsfullmäktiges
beslut.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
___
Expedieras till:
Ungdomsfullmäktige
Barn- och ungdomsnämnden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

28(30)

Sammanträdesdatum: 2009-03-30

KF § 81
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: 31 december 2008.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar rapporten.
__
Expedieras till:
Vård- och omsorgsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2009-03-30

KF § 82
Delgivningar
Kommunfullmäktige delges följande dokument:
•
•
•
•

Regeringsbeslut från Miljödepartementet, daterad 2009-02-05.
Beslut från Kammarrätten i Göteborg, daterad 2009-02-16.
Skrivelse från PRO Surte-Bohus, daterad 2009-02-19.
Årsrapport från Starrkärrs bygdegårdsförening, daterad 2009-03-01.

BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar delgivningarna.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

29(30)

PROTOKOLL

30(30)

Sammanträdesdatum: 2009-03-30

KF § 83

KS0063/09

Motion från Boel Holgersson (C) om maten på äldreboendena
Boel Holgersson (C) har inkommit med en motion, daterad 2009-03-03, om maten på
äldreboendena.
Motionären föreslår att kommunfullmäktige ska uppdra till tekniska nämnden och vård- och
omsorgsnämnden att i sin planering av de nya äldreboendena i Nödinge och Älvängen ge
alternativa förslag som innebär att de boende får nylagad varm mat och möjlighet att se och
delta i matlagningen i så hög grad som möjligt samt att motionen från en så skyndsam
behandling att den kan påverka planeringen av nämnda äldreboenden.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
___
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Håkan Spång
Maria Olegård

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

