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Sammanträdesdatum: 2009-04-27
KF § 84
Information om skogsbrand sydöst om Nödinge
Håkan Lundgren, räddningschef och Joakim Hermansson, ställföreträdande räddningschef
informerar fullmäktiges ledamöter om det arbete som räddningstjänsten och kommunen
utfört med anledning av skogsbranden sydväst om Nödinge.
___

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum: 2009-04-27

KF § 85
Information om kulturarvsplan för Ale kommun
Marie Odenbring-Widmark från Regionmuseum Västra Götaland lämnar information om
kulturarvsplanen, Kultur i arv - K-märkt i Ale.
___
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KF § 86

KS0003/09

Fyllnadsval efter Lars-Helge Johansson (S) för uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 2009-03-30 entledigat Lars-Helge Johansson
(S) från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige bordlade vid
sammanträdet frågan om att utse en ersättare för Lars-Helge Johansson (S).
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige utser Paula Örn (S) som ny ersättare i kommunstyrelsen efter
Lars-Helge Johansson (S).
BESLUT
1. Kommunfullmäktige utser Paula Örn (S) som ny ersättare i kommunstyrelsen efter
Lars-Helge Johansson (S).
___
Expedieras till:
Paula Örn
Kommunstyrelsen
Maria Olegård

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

7(33)
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KF § 87

KS0003/09

Fyllnadsval efter Kimmo Tuomaala (FP) för uppdrag som ersättare i tekniska
nämnden
Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 2009-03-30 entledigat Kimmo Tuomaala
(FP) från sitt uppdrag som ersättare i tekniska nämnden. Kommunfullmäktige bordlade vid
sammanträdet frågan om att utse en ersättare för Kimmo Tuomaala (FP).
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige utser Kjell Karlsson (FP) som ny ersättare i tekniska nämnden
efter Kimmo Tuomaala (FP).
BESLUT
1. Kommunfullmäktige utser Kjell Karlsson (FP) som ny ersättare i tekniska nämnden
efter Kimmo Tuomaala (FP).
___
Expedieras till:
Kjell Larsson
Tekniska nämnden
Maria Olegård

Justerandes sign
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KF § 88

KS0003/09

Avsägelse från Elena Fridfelt (C) från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen
samt fyllnadsval
Elena Fridfelt (C) begär i skrivelse, daterad 2009-03-23, att bli entledigad från sitt uppdrag
som ersättare i kommunstyrelsen.
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige entledigar Elena Fridfelt (C) från sitt uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Sten-Åke Overborn (C) som ny ersättare i kommunstyrelsen
efter Elena Fridfelt (C).
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Elena Fridfelt (C) från sitt uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen.
2. Kommunfullmäktige utser Sten-Åke Overborn (C) som ny ersättare i kommunstyrelsen
efter Elena Fridfelt (C).
___
Expedieras till:
Elena Fridfelt
Sten-Åke Overborn
Kommunstyrelsen
Maria Olegård

Justerandes sign
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KF § 89

KS0003/09

Avsägelse från Mats Pekkari (M) från uppdrag som ledamot i utbildnings- och
kulturnämnden samt fyllnadsval
Mats Pekkari (M) begär i skrivelse daterad, 2009-04-18, att bli entledigad från sitt
uppdrag som ledamot i utbildnings- och kulturnämnden.
Valberedningens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige entledigar Mats Pekkari (M) från sitt uppdrag som ledamot i
utbildnings- och kulturnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Elisabeth Mörner (M) som ny ledamot i utbildnings- och
kulturnämnden efter Mats Pekkari (M).
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Mats Pekkari (M) från sitt uppdrag som ledamot i
utbildnings- och kulturnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Elisabeth Mörner (M) som ny ledamot i utbildnings- och
kulturnämnden efter Mats Pekkari (M).
___
Expedieras till:
Mats Pekkari
Elisabeth Mörner
Utbildnings- och kulturnämnden
Maria Olegård
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KF § 90

KS0003/09

Avsägelse från Robert Hurtig (AD) från uppdrag som revisor
Robert Hurtig (AD) begär i skrivelse, daterad 2009-04-21, att bli entledigad från sitt
uppdrag som ledamot i kommunrevisionen.
Valberedningens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige entledigar Robert Hurtig (AD) från uppdraget som uppdraget
ledamot i kommunrevisionen.
2. Kommunfullmäktige bordlägger frågan om fyllnadsval efter Robert Hurtig (AD).
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Robert Hurtig (AD) från uppdraget som uppdraget
ledamot i Kommunrevisionen.
2. Kommunfullmäktige bordlägger frågan om fyllnadsval efter Robert Hurtig (AD).
___
Expedieras till:
Robert Hurtig
Revisorerna
Maria Olegård
Eva-Marie Ekman
Kommunfullmäktiges valberedning
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KF § 91

KS0089/09

Ändring av Ale Utveckling AB:s bolagsordning enligt Aktiebolagslagen (ABL) och
äskande från Ale Utveckling Ab:s bolagsstämma 2008
Kommunfullmäktige har redan tidigare behandlat ändringar i bolagsordningen för Ale
Utveckling AB, med anledning av att bolaget läggs vilande. Vid behandlingen av ärendet
hos Bolagsverket har man uppmärksammat att även vissa andra ändringar i
bolagsordningen av formell karaktär måste genomföras. Ändringar § 5, § 6, § 8, § 9, § 11 i
enlighet med Aktiebolagslagen. Den ändrade formuleringen skall beslutas av
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Jerry Brattåsen, 2009-04-14
Handläggare: Jerry Brattåsen, näringslivschef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag till reviderad bolagsordning för Ale
Utveckling AB.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag till reviderad bolagsordning för Ale
Utveckling AB.
___
Expedieras till:
Ale Utveckling
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Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

12(33)

Sammanträdesdatum: 2009-04-27

KF § 92
Bolagsstämma - Ale Utveckling AB
Kommunfullmäktiges ajournerar sammanträdet för genomförandet av bolagsstämma för
Ale utveckling AB.
Efter genomförd bolagsstämma återupptar kommunfullmäktige förhandlingarna igen.
___
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KF § 93

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.
Pensionsskuld
I budget 2008 avsattes 25 Mkr för framtida pensionskostnader. Dessa medel kommer nu
att inom kommunens egna kapital reserveras för detta ändamål.
Justerandes sign
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KF § 93 (forts.)

KS0019/09

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 § 93 (forts.)

KS0019/09

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.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde, 2009-03-30, bordlades ärendet.
Inlägg
Jarl Karlsson (S)
Yrkanden
Jarl Karlsson (S), Jan Skog (M), Sune Rydén (KD), Göran Karlsson (V), Rose-Marie Fihn
(FP), Peter Rosengren (MP), Roland Wall (C) och Lars-Eric Carlbom yrkar bifall till
kommunstyrelsens beslutsförslag.
BESLUT
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.
___
Expedieras till:
Samtliga nämnder
Revisorerna
Helene Ramert
Sten Åhrman
Monica Lechelt
Justerandes sign
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KF § 94

KS0002/09

Uppföljningsrapport 1, 2009-02-28 med Helårsprognos 2009
Uppföljningsrapport 1 är en kort lägesrapport baserad på ekonomiskt utfall till och med
februari och nämndernas prognoser för ekonomi, verksamhetsmått och personal.
Det ekonomiska resultatet per februari uppgår till –2,9 Mkr. Det negativa resultatet för
perioden förklaras bland annat av försämrade skatteprognoser, underskott i två nämnder,
för lågt budgeterade avskrivningskostnader samt den stora delbetalningen i januari för
trafikplatsen vid Stora Viken. Periodens skatteintäkter redovisas med de preliminära
utbetalningarna som baseras på en skattesats på 22:00 kr.
Den beslutade skattehöjningen till 22:30 kr, låga räntekostnader samt prognosen för
arbetsgivaravgifterna kan till viss del kompensera den försämrade skatteprognosen och
faktiska avskrivningskostnader. Trots detta är prognosen för årets resultat ett underskott på
–14 Mkr. Konsekvenserna av skatteprognosen enligt SKL:s cirkulär 09:10 framgår i bilaga.
Ale kommun, liksom Sveriges kommuner i övrigt, befinner sig i en situation där det är
absolut nödvändigt att anpassa verksamhetens kostnader till minskande skatteintäkter.
Nämnderna måste med det snaraste genomföra kostnadssänkande åtgärder som ger effekt
redan under 2009 för att möta den dramatiska förändringen som väntar 2010 enligt SKL:s
skatteprognos. En total översyn av utbildnings- och kulturnämndens budget för 2009 har
inletts i samverkan och med stöd av kommunstyrelsens förvaltning.
I slutet av 2008 avslutades de sista löneavtalen för 2008 avseende Vårdförbundet och vissa
chefer och konsekvenserna härav kunde av tidsskäl inte inarbetas i nämndernas
ekonomiska ramar i Strategisk plan 2009-2010. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår
därför att nämndernas ramar för åren 2009 och 2010 nu korrigeras. Uppföljningsrapporten
är redan baserad på denna överföring.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2009-03-13
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef
Kommunstyrelsens beslut:
1. Kommunstyrelsen beslutar att översända uppföljningsrapport 1 till
Kommunfullmäktige för kännedom.
Inga-Lill Andersson (S), kommunfullmäktiges ordförande, föreslår att kommunfullmäktige
noterar rapporten.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar rapporten.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

17(33)

Sammanträdesdatum: 2009-04-27

KF § 95

KS0030/09

Motioner som inte beretts färdigt
Enligt kommunallagens regler ska en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut
med anledning av motionen inom ett år från det att motionen väckts. Kan beredningen av
motionen inte avslutas inom den föreskrivna ettårsfristen ska detta anmälas till fullmäktige
inom samma tid.
Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att kommunstyrelsen två gånger varje år
ska redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen ska ske till fullmäktiges
ordinarie sammanträden i april och oktober.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2009-03-18
Handläggare: Stefan Lydén, förvaltningssekreterare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen av ej slutbehandlade motioner.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen av ej slutbehandlade motioner.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2009-04-27

KF § 96

KS0179/08

Ansökan från Renova om kommunal borgen
Enligt gällande ägardirektiv för Renova AB anges att ”beslut i verksamheten, som är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, skall föregås av ställningstagande av
respektive ägarkommun”. I brev 2007-03-15 tillskrev Renovas styrelse sina ägarkommuner.
Styrelsen önskade ägarkommunernas ställningstagande till att Renovas planerade att bygga
ut avfallskraftvärmeverket vid Sävenäs till en beräknad kostnad om 525 Mkr. Ale kommun
har en ägarandel på 1,8 % och tillstyrkte beslutet 2007-06-19.
Renova AB har nu ansökt om kommunal borgen för att upphandla och finansiera
ytterligare en förbränningslinje i Sävenäs. I gällande konsortialavtal, § 6, anges att ”Envar
av kommunerna skall verka för att jämte de övriga kommunerna på begäran av bolagets
styrelse teckna borgen för bolagets förpliktelser. För att borgen skall tecknas förutsätts att
samtliga ägarkommuner biträder bolagets begäran om borgensåtagande. För kommunernas
inbördes ansvar för borgensåtagandet skall gälla den fördelning som följer av
aktieinnehavet.”
Beloppet för det totala borgensåtagandet inklusive aktiverade räntekostnader under
byggtiden beräknas uppgå till 650 Mkr. I enlighet med konsortialavtalet kommer beloppet
att fördelas mellan Renovas ägarkommuner med vad som motsvarar respektive kommuns
aktieinnehav, vilket innebär att Ale kommuns borgensåtagande uppgår till 11 700 000 kr.
Beloppet följer en annuitetsavskrivning, vilket beskrivs i bilaga. Borgensåtagandet skall
under interimsperioden vara gällande från det att kommunen fattat beslut om att bevilja
kommunal borgen till den 30 april 2010 och under leasingperioden alternativt låneperioden
vara gällande från den 1 maj 2010 till den 31 december 2025. Bolaget anger att finansiering
med kommunal borgen ger betydande fördelar, både finansiella och säkerhetsmässiga och
kommer både Renova och delägarna/kommunerna till del (0,25 % i kommunal
borgensavgift).
Göteborgs Stad/stadskansliet har med egen och extern expertis utrett ärendet ur diverse
juridiska aspekter. Inga oklarheter eller tveksamheter anses förknippade med ärendet.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2009-03-16
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beviljar kommunal borgen på max 11,7 Mkr från
kommunfullmäktiges beslut till och med 2025-12-31, för Renova AB:s finansiering av
ytterligare en förbränningslinje i Sävenäs.
Inlägg
Ewa Johansson (AD), Eje Engstrand (S), Klas Nordh (FP)
Yrkanden
Eje Engstrand (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2009-04-27

KF § 96 (forts.)
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BESLUT
1. Kommunfullmäktige beviljar kommunal borgen på max 11,7 Mkr från
kommunfullmäktiges beslut till och med 2025-12-31, för Renova AB:s finansiering av
ytterligare en förbränningslinje i Sävenäs.
Reservation
Ewa Johansson (AD) reserverar sig mot beslutet.
___
Expedieras till:
Helene Ramert
Stig Fredriksson
Renova AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2009-04-27
KF § 97

KS0259/08

Surte brandstation
En utredning som verkställdes under år 2007 på nuvarande brandstation i Surte, pekade på
ett antal brister. Olämplig placering, brister i den fysiska arbetsmiljön och dåligt skick på
byggnaden, var tre områden som utredningen anmärkte på. Tekniska förvaltningen
undersökte då på uppdrag av Tekniska nämnden olika möjligheter att ordna bristerna.
Följande tre förslag studerades:
0. Bygga om befintlig brandstation.
1. Bygga en ny brandstation.
2. Hyra en lokal av en extern fastighetsägare.
Det förslag som förordas (förslag 2) medför en investeringskostnad på 950 tkr och en årlig
driftkostnad på 1 323 tkr. Merkostnaden jämfört med nuvarande situation är 1 116 tkr per
år. Om förslaget genomförs måste Tekniska nämnden kompenseras för denna kostnad.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2009-03-30
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner att etablerings- och hyresavtal tecknas med Surte
Lagerservice AB enligt bifogat förslag.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören eller deras ställföreträdare att underteckna avtalen.
3. Kommunstyrelsen beslutar, att Tekniska nämndens ram utökas med 1 116 tkr från och
med år 2010, och att det sker i samband med den korrigering som görs av
förvaltningarnas budgetramar i juni 2009.
Inlägg
Willy Kölborg (S)
Yrkande
Willy Kölborg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner att etablerings- och hyresavtal tecknas med Surte
Lagerservice AB enligt bifogat förslag.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören eller deras ställföreträdare att underteckna avtalen.
3. Kommunstyrelsen beslutar, att Tekniska nämndens ram utökas med 1 116 tkr från och
med år 2010, och att det sker i samband med den korrigering som görs av
förvaltningarnas budgetramar i juni 2009.
___
Expedieras till:
Surte Lagerservice AB
Jarl Karlsson
Stig Fredriksson
Tekniska nämnden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2009-04-27

KF § 98

KS0042/09

Ombyggnad av Nolskolan
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).
Överföring av 5,7 mkr från 2010 till 2009 har dessutom begärts för att färdigställa
Båtsmans förskola.
För att kunna genomföra ombyggnationen av Nolskolan krävs att ytterligare 2 mkr av 2010
års anslag överförs till 2009. Projektet är angeläget då det innebär en effektivisering av
lokalutnyttjandet och en årlig kostnadsbesparing på 87 tkr.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att Kommunfullmäktige medger att 2 mkr överförs
från 2010 till 2009 av investeringsanslaget ”Ny- och ombyggnad av skolor och förskolor”
samt att kommunstyrelsen medger att dessa medel används för ombyggnad av Nolskolan.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2009-03-27
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige medger att 2 mkr av 2010 års anslag överförs till 2009 av
investeringsanslaget ”Ny- och ombyggnad av skolor och förskolor”
BESLUT
1. Kommunfullmäktige medger att 2 mkr av 2010 års anslag överförs till 2009 av
investeringsanslaget ”Ny- och ombyggnad av skolor och förskolor”
___
Expedieras till:
Stig Fredriksson
Helene Ramert
Sten Åhrman
Tekniska nämnden
Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2009-04-27
KF § 99

KS0170/07

Svar på motion från Börje Ohlsson, (SD) starta upp vätgasproduktion genom drift
av små kraftverk i Ale kommun
Börje Ohlsson (SD) har i motion till kommunfullmäktige den 10 augusti 2007 framfört att
alla möjligheter inom kommunen skall utnyttjas för att utvinna elkraft samt att möjligheten
att spara ström i form av vätgas skall utredas i det specifika fallet.
Enligt kommunallagen 2 kap 1§ hör fråga om elförsörjning till kommunernas allmänna
kompetens.
Ärendet behandlades av kommunstyrelsen 2008-05-13 §89 varvid det återremitterades till
kommunstyrelsens förvaltning för en ”djupare analys av ärendet” i dialog med Ale
Elförening.
Ale Elförening har 2008-11-24 yttrat sig i ärendet och där beskrivit vilka åtgärder som
behöver vidtas för att kunna återstarta kraftproduktion. Ale Elförening har inte visat något
intresse av projektet för egen del.
När det gäller den av kommunen ägda fallrättigheten upphörde kraftverksproduktionen år
1986 då fallrättigheterna var i privat ägo. Ale kommun förvärvade fallrättigeterna år 1995
delvis genom statlig finansiering. Syftet med förvärvet var att skydda natur- och
miljövärden genom att förhindra att kraftproduktionen återupptogs med stora
miljökonsekvenser som följd.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2009-02-20
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
___
Expedieras till:
Börje Ohlsson
Eva-Marie Ekman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2009-04-27

KF § 100

KS0021/09

Svar på motion från Tommy Gustafsson (V) om bojkott av israeliska varor
Tommy Gustafsson (V) har i motion till kommunfullmäktige 2009-01-19 föreslagit att Ale
kommun antar en policy om att i kommunal verksamhet inte upphandla varor som har
producerats i Israel samt att policyn ska gälla fram till dess att Israel respekterar de
mänskliga rättigheterna samt drar sig tillbaka från Gaza.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2009-02-27
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Inlägg
Tommy Gustafsson (V), Sune Rydén (KD), Kjell Klerfors (KD), Göran Karlsson (V), Jan
Skog (M), Rose-Marie Fihn (FP) och Hasse Andersson (S).
Yrkanden
Tommy Gustafsson (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens beslutsförslag.
Sune Rydén (KD), Kjell Klerfors (KD), Jan Skog (M), Rose-Marie Fihn (FP) och Hasse
Andersson (S) yrkar bifall till 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.
Ordföranden redovisar en omröstningsordning som Kommunfullmäktige godkänner.
Den som bifaller Kommunstyrelsens beslutsförslag röstar ja och den som bifaller Tommy
Gustafsson (V) avslagsyrkande röstar nej.
Under omröstningen avges 39 ja-röster och 5 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.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Reservation
Reservation mot beslutet lämnas av Vänsterpartiet samt Catharina Engström (KD).
___
Expedieras till:
Tommy Gustafsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstningsbilaga
KF § 100 , 2009-04-27

JA

Jan Skog M
Elisabeth Mörner M
Kajsa Nilsson M
Åke Johansson M
Fredrik Johasnsson M
Mikael Berglund M
Markus Larsson M

X
X
X
X
X
X
X

Anitha Kristiansson 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
Chatarina Engström KD

X
X

Jarl Karlsson S
Eva Eriksson S
Eje Engstrand S
Elaine Björkman S
Hasse Andersson S
Åke Andersson S
Lars-Helge Johansson S
Monica Samuelsson S
Anne Olsson S
Lars-Ove Hellman S
Willy Kölborg S
Jessika Forsell S
Rolf Gustavsson S
Rolf Johannesson S
Dennis Ljunggren S
Thor Eliasson 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

Nej

X

Göran Karlsson V
IngmarieTorstensson V
Tommy Gustafsson V
Lisa Forsberg V

Justerandes sign

Avstår

X
X
X
X

Peter Rosengren MP
Torbjörn Köre MP

X

Ewa Johansson AD
Ulf-Göran Solving AD

X
X

Börje Ohlsson
Inga-Lill Andersson S ordf
Summa:

X
X
39

X

5

Utdragsbestyrkande

1

Deltar inte
i beslutet

PROTOKOLL

26(33)

Sammanträdesdatum: 2009-04-27
KF § 101

KS0120/08

Svar på motion från Åsa Kasimir-Klemedtsson (MP) och Torbjörn Köre (MP) om
skolträdgårdar
Åsa Kasimir-Klemedtsson (MP) och Torbjörn Köre (MP) har i en motion, daterad 200806-09, föreslagit att Kommunfullmäktige ska besluta att ekonomiska resurser avsätts så att
de förskolor och skolor som så önskar ska ges möjlighet att anlägga en egen skolträdgård.
Enligt motionärerna skapar skolträdgårdar förståelse för det ekologiska systemet och dess
kedjor av orsak och verkan.
Motionen har blivit remitterad till Barn- och ungdomsnämnden samt Tekniska nämnden.
Barn- och ungdomsnämnden skriver i sitt remissyttrande, daterat 2008-10-15, § 87, att
miljöperspektiv och hållbar utveckling integreras som en naturlig del i dagens undervisning,
samt att enheterna har en mycket stor frihet att inom ramen för tilldelad budget styra sitt
arbete mot uppställda mål. Sedan två år finns utöver detta en ekonomisk pott som
verksamheterna kan söka. Den ekonomiska potten skulle kunna styras så att det
uppmuntrar satsningar på hållbar utveckling och ekologiskt tänkande. Nämnden menar
sammantaget att det finns goda möjligheter att bedriva ett bra miljöarbete idag och föreslår
Kommunfullmäktige att bifalla motionen eftersom dess intention redan är uppfylld.
Av Tekniska nämndens remissvar, daterat 2008-08-28, § 65, framgår att man avstår från att
yttra sig.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2009-01-09
Handläggare: Stefan Lydén, förvaltningssekreterare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunfullmäktige konstaterar att Barn- och ungdomsnämnden i sitt remissvar
redovisat att det finns goda möjligheter att bedriva ett bra miljöarbete idag och detta
kan prioriteras lokalt dvs. nära barn och ungdomar.
Inlägg
Peter Rosengren (MP) och Rose-Marie Fihn (FP)
Yrkanden
Peter Rosengren (MP) och Rose-Marie Fihn (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunfullmäktige konstaterar att Barn- och ungdomsnämnden i sitt remissvar
redovisat att det finns goda möjligheter att bedriva ett bra miljöarbete idag och detta
kan prioriteras lokalt d.v.s. nära barn och ungdomar.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2009-04-27
KF § 101 (forts.)

KS0120/08

___
Expedieras till:
Åsa Kasimir-Klemedtsson
Torbjörn Köre
Barn- och ungdomsnämnden
Tekniska nämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2009-04-27

KF § 102

KS0159/08

Svar på motion från Sven Pettersson (S) om trafiksäkerheten i Klockarvägen,
Nödinge
I motion till kommunfullmäktige i Ale kommun föreslår motionären Sven Pettersson att en
gång - och cykelväg byggs över Hållstamsbäcken från Patron Ahlmans Allé över
bäckravinen och fram till Kyrkogårdsvägen och med förbindelse till det centrala gc -stråket
genom Nödinge och till de centralt belägna skolorna.
Kommunstyrelsens förvaltning anser i likhet med de inkomna yttrandena att den
föreslagna gc-vägen mellan Klockarvägen och Kyrkogårdsvägen med bro över
Hållstamsbäcken i Nödinge är angelägen. Nämndernas beslut är väl motiverade varför
motionen föreslås bifallas.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2009-03-12
Handläggare: Lennart Nilsson, samhällsplaneringschef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till Tekniska nämnden att handlägga ärendet.
Inlägg
Sven Pettersson (S) och Fredrik Johansson (M).
Yrkanden
Sven Petterson (S) och Fredrik Johansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till Tekniska nämnden att handlägga ärendet.
___
Expedieras till:
Sven Pettersson
Tekniska nämnden
Lennart Nilsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2009-04-27

KF § 103

KS0071/08

Svar på motion från Rose-Marie Fihn (FP), Sune Rydén (KD), Roland Wall (C) och
Ingemar Serneby (M) om att skapa möjligheter för kommunala friskolor
Rose-Marie Fihn, Sune Rydén, Roland Wall och Ingemar Serneby, Allians för Ale har
2008-04-01 inkommit med en motion där de föreslår att de av Ales kommunala skolor som
så önskar skall få möjlighet att omvandla sig till självständiga enheter (kommunala
friskolor). Varje skola skall ha möjlighet att skapa en egen profil och tillämpa ett eget
arbetssätt. Omvandlingen till kommunala friskolor skall ske genom att en lokal styrelse
bildar en egen nämnd i kommunen. En kommunal friskola skall stå friare i förhållande till
kommunen än övriga kommunala skolor. Genom att ge ansvaret för styrning, ekonomi,
fastighetsskötsel, pedagogiskt arbetssätt, profiler m.m. skall skolans kvalité bli högre.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2009-02-27
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Inlägg
Jan Skog (M), Roland Wall (C), Rose-Marie Fihn (FP), Anita Kristiansson (C), Peter
Rosengren (MP), Eje Engstrand (S), Sune Rydén (KD), Göran Karlsson (V) och Ewa
Johansson (AD).
Yrkanden
Jan Skog (M), Roland Wall (C), Rose-Marie Fihn (FP), Anita Kristiansson (C), Ewa
Johansson (AD) och Sune Rydén (KD) yrkar avslag på kommunstyrelsens beslutsförslag.
Peter Rosengren (MP) och Göran Karlsson (V) yrkar bifall till 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.
Ordföranden redovisar en omröstningsordning som Kommunfullmäktige godkänner.
Den som bifaller Kommunstyrelsens beslutsförslag röstar ja och den som bifaller Jan Skog
(M) med fleras avslagsyrkande röstar nej.
Under omröstningen avges 26 ja-röster och 19 nej-röster. Hur var och en röstar framgår av
omröstningsbilagan till detta protokoll.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation
Reservation mot beslutet lämnas av Folkpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna,
Centerpartiet och Aledemokraterna.
___
Expedieras till:
Rose-Marie Fihn
Sune Rydén
Roland Wall
Ingemar Serneby

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL

31(33)

Sammanträdesdatum: 2009-04-27

KF § 103 (forts.)
Omröstningsbilaga
KF § 103 , 2009-04-27

KS0071/08
JA

Nej

Jan Skog M
Elisabeth Mörner M
Kajsa Nilsson M
Åke Johansson M
Fredrik Johansson M
Mikael Berglund M
Markus Larsson M

X
X
X
X
X
X
X

Anitha Kristiansson 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
Chatarina Engström KD

X
X
X

Jarl Karlsson S
Eva Eriksson S
Eje Engstrand S
Elaine Björkman S
Hasse Andersson S
Åke Andersson S
Lars-Helge Johansson S
Monica Samuelsson S
Anne Olsson S
Lars-Ove Hellman S
Willy Kölborg S
Jessika Forsell S
Rolf Gustavsson S
Rolf Johannesson S
Dennis Ljunggren S
Thor Eliasson 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

Ewa Johansson AD
Ulf-Göran Solving AD
Börje Ohlsson
Inga-Lill Andersson S ordf
Summa:

X
X
X
X
26

19

___
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Avstår

Deltar inte
i beslutet

PROTOKOLL

32(33)

Sammanträdesdatum: 2009-04-27

KF § 104
Delgivningar
Kommunfullmäktige delges följande dokument:
•
•
•
•

Protokoll fört vid extra styrelsemöte med Sverigedemokraternas kommunförening
i Ale, daterat 2009-03-22
Dom från Länsrätten i Vänersborg, daterad 2009-04-02.
Dom från Länsrätten i Vänersborg, daterad 2009-04-02.
Dom från Länsrätten i Vänersborg, daterad 2009-04-20.

BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar delgivningarna.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

33(33)

Sammanträdesdatum: 2009-04-27

KF § 105
Motion från Ingmarie Torstensson (V), Göran Karlsson (V), Tommy Gustafsson (V)
och Lisa Forsberg (V) om frysta arvoden
Ingmarie Torstensson (V), Göran Karlsson (V), Tommy Gustafsson (V) och Lisa Forsberg
(V) har inkomit med en motion, daterad 2009-04-27, om frysta arvoden.
Motionärerna föreslår att arvoden för förtroendevalda 2009-2010 ska frysas på 2008 års
nivå.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
___
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Håkan Spång
Maria Olegård

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

