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Sammanträdesdatum: 2009-08-31
KF § 131
Allmänhetens frågestund
Kommunfullmäktige har beslutat att införa allmänhetens frågestund i anslutning till sina
sammanträden då det är möjligt för allmänheten att ställa frågor. Frågestunden kommer att
ligga som första punkt på fullmäktiges möten. Frågorna ska gälla de ärendepunkter som
fullmäktige ska diskutera under respektive sammanträde.
Inga frågor ställdes under kommunfullmäktiges sammanträde.
___
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Sammanträdesdatum: 2009-08-31

KF § 132
Information från BanaVäg i Väst
Lennart Dage, biträdande övergripande projektledare, lämnar information hur arbetet med
utbyggnaden av dubbelspår och fyrfältsväg genom Ale kommmun fortskrider.
Inlägg
Sune Rydén (KD)
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar informationen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 133
Redovisning av internationellt arbete
Thomas Sundsmyr, internationell samordnare, Kjell Lundgren, näringslivssekreterare och
Per-Anders Klöversjö, Alekuriren, lämnar information till kommunfullmäktige om
internationella projekt som Ale kommun medverkar i.
Inlägg
Sune Rydén (KD)
Elaine Björkman (S)
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar informationen.
___

Justerandes sign
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KF § 134
Kvalitetsredovisning från Barn- och ungdomsförvaltningen
Lena-Maria Vinberg, verksamhetschef förskola, lämnar information om
kvalitetsredovisningen avseende förskola och grundskola 2008.
Inlägg
Sune Rydén (KD)
Rose-Marie Fihn (FP)
Kjell Klerfors (KD)
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar informationen.
___

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum: 2009-08-31

KF § 135
Kvalitetsredovisning från Utbildnings- och kulturförvaltningen
Margareta Wåhlin, förvaltningschef, utbildnings- och kulturförvaltningen, lämnar
information om kvalitetsredovisningen avseende gymnasieskola och komvux 2008.
Inlägg
Rose-Marie Fihn (FP)
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar informationen.
___

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum: 2009-08-31

KF § 136

KS0003/09

Fyllnadsval efter Robert Hurtig (AD) från uppdrag som revisor
Kommunfullmäktige entledigade, 2008-04-27, § 90, Robert Hurtig (AD) från sitt uppdrag
som ledamot i kommunrevisionen. Under sammanträdet bordlades frågan om fyllnadsval
efter Robert Hurtig (AD).
Under fullmäktiges sammanträde, 2009-06-15, § 107, återrermitterades frågan om fyllnadsval
till kommunfullmäktiges valberedning.
Valberedningens beslutsförslag:
1 . Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
__
Expedieras till:
Kommunfullmäktiges valberedning
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Sammanträdesdatum: 2009-08-31

KF § 137

KS0003/09

Avsägelse från Johanna Rydén (KD) från uppdrag som ersättare i
Kommunfullmäktige
Johanna Rydén (KD) begär i skrivelse, daterad 2009-07-06, att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige entledigar Johanna Rydén (KD) från sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser en ny ledamot i kommunfullmäktige
efter Johanna Rydén (KD) för tiden fram till 2010-10-31.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Johanna Rydén (KD) från sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser en ny ledamot i kommunfullmäktige
efter Johanna Rydén (KD) för tiden fram till 2010-10-31.
___
Expedieras till:
Johanna Rydén
Länsstyrelsen
Maria Olegård, kommunstyrelsens förvaltning
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Sammanträdesdatum: 2009-08-31

KF § 138

KS0003/09

Avsägelse från Ewa Johansson (AD) från uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning samt fyllnadsval
Ewa Johansson (AD) begär i skrivelse, daterad 2009-08-19, att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.
Valberedningens beslutsförslag:
1. Kommunfullmäktige entledigar Ewa Johansson (AD) från sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning.
2. Kommunfullmäktige utser Ulf-Göran Solving (AD) som ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Ewa Johansson (AD) från sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning.
2. Kommunfullmäktige utser Ulf-Göran Solving (AD) som ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning.
___
Expedieras till:
Ewa Johansson
Ulf-Göran Solving
Kommunfullmäktiges valberedning
Maria Olegård, Kommunstyrelsens förvaltning
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Sammanträdesdatum: 2009-08-31

KF § 139

KS0003/09

Avsägelse från AnneTerese Wennerstrand (AD) från uppdrag som ersättare i vårdoch omsorgsnämnden
AnneTerese Wennerstrand (AD) begär i skrivelse, daterad 2009-08-31, att bli entledigad från
sitt uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden.
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige entledigar AnneTerese Wennerstrand (AD) från sitt uppdrag som
ersättare i vård- och omsorgsnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Irma Solving (AD) som ny ersättare i vård- och
omsorgsnämnden efter AnneTerese Wennerstrand (AD).
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar AnneTerese Wennerstrand (AD) från sitt uppdrag som
ersättare i vård- och omsorgsnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Irma Solving (AD) som ny ersättare i vård- och
omsorgsnämnden efter AnneTerese Wennerstrand (AD).
___
Expedieras till:
AnneTerese Wennerstrand
Irma Solving
Vård- och omsorgsnämnden
Maria Olegård, kommunstyrelsens förvaltning
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Sammanträdesdatum: 2009-08-31

KF § 140

KS0041/08

Strukturstudie för Nödinge
På uppdrag av Kommunstyrelsen har en ”Strukturstudie för centrala Nödinge” arbetats
fram i en bred dialog- och samrådsprocess. Uppdraget har varit att, med utgångspunkt från
politiska mål och inriktningar samt gällande planer och planeringsdokument, ta fram en
framtidsbild över den fysiska strukturen i centrala Nödinge med ett tidsperspektiv fram till
år 2020. Samrådsprocessen mm beskrivs i bilaga till studien.
Strukturstudiens kärna sammanfattas i fem stadsbyggnadsprinciper och framtidsbilden
kompletteras med ett antal illustrationer som underlag för den fortsatta processen. En viktig
utgångspunkt för det fortsatta arbetet är att första etappen blir en utbyggnad i den södra
delen av torget i anslutning till den nya pendeltågstationen. Kommunförvaltningen och
Fastighets AB Balder kommer att bilda en gemensam arbetsgrupp som tar fram de konkreta
förslagen till den första etappens utbyggnad av kommersiella ytor, lokaler för en samlad
kommunförvaltning samt nya bostäder. Ytterligare parter kan komma att kopplas till arbetet.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson, kommundirektör 2009-06-11
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner ”Strukturstudie för centrala Nödinge” som idé- och
planeringsunderlag för den fortsatta utvecklingen av Nödinge.
Jäv
Lars-Ove Hellman (S) anmäler delikatessjäv och deltar inte vid behandlingen av ärendet.
Inlägg
Jarl Karlsson (S)
Sune Rydén (KD)
Åsa Kasimir-Klemedtsson (MP)
Jan A Pressfeldt (AD)
Yrkanden
Jarl Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Jan A Pressfeldt (AD) yrkar bifall till eget ändringsyrkande: “Kommunfullmäktige
godkänner ”Strukturstudie för centrala Nödinge” som idéskiss för den fortsatta utvecklingen
av Nödinge.”
Jarl Karlsson (S) yrkar avslag på Jan A Pressfeldts (AD) yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer lagda förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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KF § 140 (forts.)

KS0041/08

BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner ”Strukturstudie för centrala Nödinge” som idé- och
planeringsunderlag för den fortsatta utvecklingen av Nödinge.
Reservation
Aledemokraterna samt Ewa Johansson reserverar sig mot beslutet.
___
Expedieras till:
Lennart Nilsson, Samhällsplaneringsavdelningen
Måns Werner, Miljö- och byggförvaltningen
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Sammanträdesdatum: 2009-08-31

KF § 141

KS0190/08

Investeringsanslag för asfaltering av väg samt komplettering av elljusspår
Kommunstyrelsen godkände utbyggnad av Alebacken på fastigheten Målje 1:93 2009-06-02.
I avtalet med PEAB Sverige AB ingår ett överlämnande av 9 meter bred väg. Vägen behöver
asfalteras efter att arbetet med backen är avslutad.
Elljusspåret i området skärs av genom höjningen av backen och behöver därmed
kompletteras med ytterligare ca 1000 m nytt elljusspår.
En höjning av Alebacken med ca 300 000 m2 rena massor ger en intäkt till kommunen på ca
2 miljoner kronor. Av dessa medel föreslås att 450 000 kr nyttjas för komplettering av
elljusspåret och 675 000 kr för asfaltering av vägen till området.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2009-06-04
Handläggare: Jörgen Sundén, exploateringsingenjör
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska förvaltningen ett investeringsanslag på
450 000 kr för komplettering av elljusspår år 2009.
2. Kommunfullmäktige beviljar tekniska förvaltningen ett investeringsanslag på
675 000 kr för asfaltering av väg till Alebacken år 2010.
3. Kommunfullmäktige noterar att finansiering sker genom erhållna medel för deponerade
massor i Alebacken.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska förvaltningen ett investeringsanslag på
450 000 kr för komplettering av elljusspår år 2009.
2. Kommunfullmäktige beviljar tekniska förvaltningen ett investeringsanslag på
675 000 kr för asfaltering av väg till Alebacken år 2010.
3. Kommunfullmäktige noterar att finansiering sker genom erhållna medel för deponerade
massor i Alebacken.
___
Expedieras till:
Lennart Nilsson, Samhällsplaneringsavdelningen
Jörgen Sundén, Samhällsplaneringsavdelningen
Helene Ramert, Kommunstyrelsens förvaltning
Tekniska förvaltningen
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Sammanträdesdatum: 2009-08-31

KF § 142

KS0002/09

Uppföljningsrapport 3, 2009-06-30 med helårsprognos 2009
Uppföljningsrapport 3 är baserad på ekonomiskt utfall t.o.m. juni och nämndernas prognoser
för ekonomi, verksamhetsmått och personal.
I samband med uppföljningsrapport 3 föreslås att Tekniska nämnden tillförs kompensation för
löneavtal 2009 med totalt 204 tkr för Räddningstjänsten. Rapporten har baserats på den
föreslagna justeringen.
Det ekonomiska resultatet per juni uppgår till – 2 214 tkr (–181 tkr i april). Eftersom
kompensationen för löneavtalet budgetmässigt fördelas jämnt är periodens resultat i själva
verket ca 4 Mkr sämre.
I uppföljningsrapport 3 har följande positiva effekter tillkommit:
• Barn- och ungdomsnämnden har minskat sitt prognostiserade underskott med 2 Mkr
• Premierna för AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen år 2009 sänks med 0,84 %. Med
nuvarande lönesumma ger detta en kostnadssänkning på ca -5 Mkr för 2009. Den förra
prognosen för de sänkta arbetsgivaruppgifterna revideras nu ner till 12 Mkr, varför den
totala minskningen nu värderas till 17 Mkr. Detta är en osäker post därför att den beror
helt på hur kommunens lönesumma utvecklar sig under hösten.
• Sveriges Kommuner och Landsting har beslutat att lämna en engångsutdelning till sina
medlemmar. Pengarna betalas ut under 2010 men kan tillföras 2009 års resultat. Ale
kommun kommer att erhålla 1,5 Mkr.
• Kommunen drar tillfälligt ner sin låneskuld och sänker därmed prognosen för
räntekostnaderna med ytterligare 2 Mkr.
Helårsprognosen för 2009 är en budgetavvikelse på –3,4 Mkr. Årets resultat före avsättning till
pensionsreserv prognostiseras till 6,6 Mkr.
Nämnderna har i samband med beslut om uppföljningsrapport 2 framställt ett antal önskemål
som kommunstyrelsens förvaltning föreslår hanteras enligt ekonomistyrreglerna i Strategisk
plan.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2009-07-10
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner att uppdraget ”Införande av personalkläder inom vårdoch omsorgsförvaltningen” flyttas fram till år 2010.
2. Kommunfullmäktige beslutar att till Vård- och omsorgsnämnden avsatta medel för
införande av personalkläder inom Vård- och omsorgsförvaltningen ej får ianspråktas för
andra ändamål.
3. Kommunfullmäktige avslår Vård- och omsorgsnämndens begäran om tilläggsanslag för att
täcka kostnader för försörjningsstöd. En översyn av den målgruppsbaserade
resursfördelningsmodellen i denna del kommer att ske i Strategisk plan 2010-2011.
Justerandes sign
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4. Kommunfullmäktige avvaktar med beslut om Utbildnings- och kulturnämndens anhållan
om att övertalig personal och kostnader härför utgår ur Utbildnings- och
kulturnämndens verksamhet fr o m den 1 augusti 2009.
5. Kommunfullmäktige beslutar att målet ”Gymnasiets programutbud ska uppgå till minst
90% förstahandssökande läsåret 2009/2010” ska revideras i Strategisk plan 2010-2011.
6. Kommunfullmäktige avslår Utbildnings- och kulturnämndens ansökan om tilläggsanslag
med 235 000 kr per år för att bibehålla körkortsutbildning inom omvårdnadsprogrammet
7. Kommunfullmäktige noterar att Barn- och ungdomsnämnden bedömer sig ha
svårigheter med att nå av Kommunfullmäktige uppställda mål men att nämnden avstår
från att begära en ändring av målen då de nuvarande är efterstävansvärda.
8. Kommunfullmäktige uppmanar Tekniska nämnden att inom tvåårsperioden 2009-2010
täcka kostnaderna för skogbranden i Nödinge med bland annat intäkter för
skogsavverkning.
9. Kommunfullmäktige uppmanar nämnder med intäktsfinansierad verksamhet att beakta
reglerna i Strategisk plan angående taxenivåer samt att endast verksamhetens kostnader
finansieras av internpriset.
Inlägg
Jarl Karlsson (S)
Yrkanden
Jarl Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner att uppdraget ”Införande av personalkläder inom vårdoch omsorgsförvaltningen” flyttas fram till år 2010.
2. Kommunfullmäktige beslutar att till Vård- och omsorgsnämnden avsatta medel för
införande av personalkläder inom Vård- och omsorgsförvaltningen ej får ianspråktas för
andra ändamål.
3. Kommunfullmäktige avslår Vård- och omsorgsnämndens begäran om tilläggsanslag för
att täcka kostnader för försörjningsstöd. En översyn av den målgruppsbaserade
resursfördelningsmodellen i denna del kommer att ske i Strategisk plan 2010-2011.
4. Kommunfullmäktige avvaktar med beslut om Utbildnings- och kulturnämndens anhållan
om att övertalig personal och kostnader härför utgår ur Utbildnings- och
kulturnämndens verksamhet fr o m den 1 augusti 2009.
5. Kommunfullmäktige beslutar att målet ”Gymnasiets programutbud ska uppgå till minst
90% förstahandssökande läsåret 2009/2010” ska revideras i Strategisk plan 2010-2011.
6. Kommunfullmäktige avslår Utbildnings- och kulturnämndens ansökan om tilläggsanslag
med 235 000 kr per år för att bibehålla körkortsutbildning inom omvårdnadsprogrammet
7. Kommunfullmäktige noterar att Barn- och ungdomsnämnden bedömer sig ha
svårigheter med att nå av Kommunfullmäktige uppställda mål men att nämnden avstår
från att begära en ändring av målen då de nuvarande är efterstävansvärda.
8. Kommunfullmäktige uppmanar Tekniska nämnden att inom tvåårsperioden 2009-2010
täcka kostnaderna för skogbranden i Nödinge med bland annat intäkter för
skogsavverkning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

18(26)

Sammanträdesdatum: 2009-08-31
KF § 142 (forts.)

KS0002/09

9. Kommunfullmäktige uppmanar nämnder med intäktsfinansierad verksamhet att beakta
reglerna i Strategisk plan angående taxenivåer samt att endast verksamhetens kostnader
finansieras av internpriset.
___
Expedieras till:
Helene Ramert, Kommunstyrelsens förvaltning
Vård- och omsorgsnämnden
Utbildnings- och kulturnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

19(26)

Sammanträdesdatum: 2009-08-31

KF § 143

KS0222/03

Regeringens beslut om överklagandet av detaljplan 9, Älvängen centrum,
Frälsegårdsvägen - Folkets hus, Ale kommun
Under kommunstyrelsens sammanträde, 2009-08-18, konstaterades att samtliga detaljplaner
nu har vunnit laga kraft.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige noterar att samtliga detaljplaner – 9 stycken – nu antagits av
kommunen och att de vunnit laga kraft.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar att samtliga detaljplaner – 9 stycken – nu antagits av
kommunen och att de vunnit laga kraft.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

20(26)

Sammanträdesdatum: 2009-08-31
KF § 144

KS0019/08

Förändrad tidplan för beslut om budget och skattesats för 2010
Av den strategiska planen framgår att Kommunfullmäktige i juni 2009 ska se över
budgetramarna för år 2010 med anledning av att en ny befolkningsprognos tagits fram.
Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-15 § 112 att beslut om skattesats, resultat- och
balansbudget, ekonomistyrregler och ramändringar med anledning av
målgruppsförändringar för år 2010 fattas vid Kommunfullmäktiges möte i september år
2009.
Företrädare för Regeringen har nyligen aviserat att kommunerna kan komma att tillföras nya
medel inför år 2010. I avvaktan på att Regeringen lämnar sin höstbudget i slutet av
september föreslås därför att Kommunfullmäktige väntar med att fatta beslut om skattesats,
resultat- och balansbudget, ekonomistyrregler och ramändringar med anledning av
målgruppsförändringar för år 2010 till Kommunfullmäktiges möte i oktober.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2009-08-17
Handläggare: Stig Fredriksson, kommundirektör
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att beslut om skattesats, resultat- och balansbudget,
ekonomistyrregler och ramändringar med anledning av målgruppsförändringar för år
2010 fattas vid Kommunfullmäktiges möte i oktober 2009.
Inlägg
Jarl Karlsson (S)
Inga-Lill Andersson (S), ordförande, föreslår att kommunfullmäktiges sammanträde i
oktober startar klockan 18:00.
Propositionsordning
Ordföranden ställer beslutsförslagen under proposition och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens beslutsförslag. Därefter ställer ordföranden
förslaget om den ändrade starttiden under proposition och finner att kommunfullmäktige
beslutar att sammanträdet i oktober ska starta klockan 18:00.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att beslut om skattesats, resultat- och balansbudget,
ekonomistyrregler och ramändringar med anledning av målgruppsförändringar för år
2010 fattas vid Kommunfullmäktiges möte i oktober 2009.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges sammanträde i oktober startar
klockan 18:00.
___
Expedieras till:
Helene Ramert, kommunstyrelsens förvaltning
Frida Rydeling, kommunstyrelsens förvaltning
Torbjörn Hall, kommunstyrelsens förvaltning
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

21(26)

Sammanträdesdatum: 2009-08-31

KF § 145
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.
Rapporteringstillfällen: 14 april 2009 och 30 juni 2009
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar rapporten.
___
Expedieras till:
Vård- och omsorgsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2009-08-31

KF § 146
Delgivningar
Kommunfullmäktige delges följande dokument:
•
•
•

Skrivelse från Ewa Johansson (AD), daterad 2009-08-10.
Skrivelse från Länsstyrelsen, daterad 2009-06-26
Skrivelse från Länsstyrelsen, daterad 2009-06-26

BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar delgivningarna.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

22(26)

PROTOKOLL

23(26)

Sammanträdesdatum: 2009-08-31

KF § 147

KS0171/09

Fråga till Kommunstyrelsens ordförande om "trängselskatter" i Göteborg
Jan A Pressfeldt (AD) har ställt en fråga om trängselavgifter till Jarl Karlsson (S),
Kommunstyrelsens ordförande.
Inlägg
Jarl Karlsson (S) besvarar frågan muntligt.
Jan A Pressfeldt (AD)
Efter att Jarl Karlsson (S) besvarat frågan aktualiserades om att ändra rubriceringen av ställd
fråga till en interpellation.
Yrkanden
Jan A Pressfeldt (AD) yrkar att kommunfullmäktige ska anse att den inkomna frågan ska
vara en interpellation. Detta för att möjliggöra en bredare diskussion i kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Inga-Lill Andersson (S), ordförande, ställer Jan A Pressfeldts (AD) förslag om att behandla
frågan som en interpellation, under proposition och finner att att kommunfullmäktige
beslutar att behandla frågan som en interpellation.
Interpellationsdebatt
Jan Skog (M), Göran Karlsson (V) Jan Skog (M), Hasse Andersson (S), Rose-Marie Fihn
(FP), Jarl Karlsson (S), Lars-Ove Hellman (S), Boel Holgersson (C), Jan A Pressfeldt (S),
Stina-Kajsa Melin (S) och Sune Rydén (KD) deltar i interpellationsdebatten.
Inga-Lill Andersson (S), ordförande, förklarar debatten med anledning av interpellationen
för avslutad.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige förklarar debatten med anledning av interpellationen för avslutad.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

24(26)

Sammanträdesdatum: 2009-08-31

KF § 148

KS0174/09

Motion från Jan Skog (M), Rose-Marie Fihn (FP), Sune Rydén (KD) och Boel
Holgersson (C) om valfrihet inom äldreomsorgen
Jan Skog (M), Rose-Marie Fihn (FP), Sune Rydén (KD) och Boel Holgersson (C) har
inkommit med en motion, daterad 2009-08-31, om valfrihet inom äldreomsorgen.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Ale kommun ska införa valfrihet
inom äldreomsorgen under 2010 samt att ge vård- och omsorgsnämnden ett uppdrag att
påbörja ett förberedelsearbete för införandet av valfrihetssystem inom äldreomsorgen enligt
Lagen om valfrihetssystem (LOV).
BESLUT
1. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
___
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Håkan Spång
Maria Olegård

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

25(26)

Sammanträdesdatum: 2009-08-31

KF § 149

KS0173/09

Motion från Sven Pettersson (S) om fotbollsplan/lekyta norr om Klockarevägen i
Nödinge
Sven Pettersson (S) har inkommit med en motion, daterad 2009-08-31, om att anlägga en ny
fotbollsplan/lekyta norr om Klockarevägen i Nödinge.
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Ale kommun ska iordningsställa
området norr om Klockarevägen i Nödinge och på denna plats anlägga en fotbollsplan samt
andra aktivitestytor och ordna med lämplig finansiering av åtgärderna.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
___
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Håkan Spång
Maria Olegård

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

26(26)

Sammanträdesdatum: 2009-08-31

KF § 150
Inställt kommunfullmäktigesammanträde
Inga-Lill Andersson (S), ordförande, informerar kommunfullmäktige om att
kommunfullmäktiges presidium föreslår att nästa kommunfullmäktigesammanträde den 28
september 2009 ställs in eftersom det finns för få ärenden.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges sammanträde den 28 september
2009 ställs in.
____
Expedieras till:
Kommunfullmäktiges sändlista
Håkan Spång, kommunstyrelsens förvaltning
Frida Rydeling, kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

