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Sammanträdesdatum: 2008-03-31

Plats och tid:

A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 17:00 - 21:30

Närvarande ledamöter:

Inga-Lill Andersson, (s) ordf
Elisabeth Mörner (m)
Leif Gustafsson (m)
Mikael Berglund (m), § 30-42
Roland Wall (c)
Lars-Erik Carlbom (fp) § 30-42
Kjell Klerfors (kd)
Margareta Axelsson (kd)
Eva Eriksson (s)
Elaine Björkman (s)
Rolf Engström (s), § 29-40, § 42
Solveig Dahlqvist (s), § 30-42
Rolf Gustavsson (s)
Stina-Kajsa Melin (s)
Catharina Eliasson (s)
Ingmarie Torstensson (v)
Lisa Forsberg (v), § 30-42
Jan A Pressfeldt (ad), § 29-30
Ewa Johansson (ad), § 30-42
Heléne Ahlberg (ad), § 30-42

Jan Skog (m)
Ingemar Serneby (m)
Dan Björk (m)
Boel Holgersson (c)
Rose-Marie Fihn (fp)
Klas Nordh (fp)
Sune Rydén (kd) § 29
Jarl Karlsson (s)
Eje Engstrand (s)
Hasse Andersson (s)
Monica Samuelsson (s)
Jessika Forsell (s)
Rolf Johannesson (s)
Lars-Gunnar Wallin (s)
Sven Pettersson (s)
Tommy Gustafsson (v)
Torbjörn Köre (mp)
Ingela Nordhall (ad)
Ulf-Göran Solving (ad)
Börje Ohlsson (sd)

Tjänstgörande ersättare:

Kajsa Nilsson (m) § 30-42
Chatarina Engström (kd) § 30-42
Åke Andersson (s) § 30-42
Lars-Helge Johansson (s) § 30-42
Peter Rosengren (mp), § 30-42

Anitha Kristiansson (c) § 30-42
Lars-Ove Hellman (s) § 30-42
Mariam Hagberg (s) § 30-42
Leif Hansson (v) § 30-42
Sven Rydén (ad), § 30-42

Ersättare och övriga deltagare: Fredrik Johansson (m)
Gun Pettersson (s)
Thore Skånberg (s)
Stig Fredriksson, kommundirektör
Gunilla Hall, kvalitetschef
Birgitta Fredén, folkhälsoplanerare
Heléne Gustavsson, socialsekreterare
Birgitta Augustsson, socialpedagog

Johanna Wolodarska Nordh (fp)
Uno Claesson (s)
Rune Karlsson (sd)
Stefan Lydén, sekreterare
Sven Nielsen, ungdomslots
Lotti Klug, drogförebyggare
Daniel William-Olsson, skolpsykolog
Jenny Björklund, socialsekreterare

Utses att justera:

Lars-Gunnar Wallin och Boel Holgersson

Justeringens plats och tid:

Kommunledningens lokaler, Ale torg 7, 2008-04-09

Paragrafer:

29-42

Underskrifter:
……………………………………
Stefan Lydén, Sekreterare
……………………………………
Inga-Lill Andersson, Ordförande
……………………………………
Lars-Gunnar Wallin , Justerare

……………………………………
Boel Holgersson, Justerare
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Sammanträdesdatum: 2008-03-31

___________________________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2008-03-31

Datum för anslags uppsättande:

2008-04-10

Datum för anslags nedtagande:

2008-05-02

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunhuset, Alafors

Underskrift:

Stefan Lydén

__________________________________________________________________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

3(19)
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2008-03-31

KF § 29
Bolagsstämmor för Alebyggen AB och Ale Utveckling AB
Kommunfullmäktige ajournerar sammanträdet för genomförandet av bolagsstämmor för
Alebyggen AB och Ale Utveckling AB.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2008-03-31

KF § 30
Information om Lupp 2007
Ungdomsstyrelsen erbjuder Sveriges kommuner att genomföra en enkätundersökning,
Lupp (Lokal Uppföljning av Ungdomspolitik.). Hösten 2007 genomförde Ale kommun en
Lupp på samtliga elever i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet.
Under Kommunfullmäktiges sammanträde lämnar Lupp-gruppen (bestående av Sven
Nielsen, Birgitta Fredén, Heléne Gustavsson, Birgitta Augustsson, Daniel William-Olsson,
Jenny Björklund och Lotti Klug) information om resultatet av enkätundersökningen som
nästan 650 elever i högstadiet och gymnasiet svarat på.
Under fullmäktiges sammanträde genomfördes ett grupparbete som mynnade ut i en
prioritering av tre områden som fullmäktiges förtroendevalda tyckte var särkskilt
intressant att arbeta med fortsättningsvis:
•
•
•

minska användandet av alkohol och droger bland unga
större tillgång till sociala mötesplatser som ungdomsgårdar och caféer
elever och lärare ska behandla varandra med respekt

Inlägg
Inlägg görs av Rose-Marie Fihn (fp), Boel Holgersson (c) och Jarl Karlsson (s).
Inga-Lill Andersson (s) tackar Lupp-gruppen för det genomförda arbetet.
Kommunfullmäktiges beslut:
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen av enkätundersökningen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2008-03-31

KF § 31
Information om Medborgarundersökningen i Ale kommun
Statistiska centralbyrån (SCB) erbjuder årligen Sveriges kommuner att delta i en
medborgarundersökning. Hösten 2007 genomfördes en medborgarundersökning i Ale
kommun. Syftet med undersökningen är att ta reda på medborgarnas bedömning av hur
kommunen sköter verksamheten och vilket inflytande man anser sig ha på kommunala
beslut.
Gunilla Hall, kvalitetschef, lämnar information om undersökningens resultat.
Inlägg:
Inlägg görs av Lars-Helge Johansson (s) och Jarl Karlsson (s).
Kommunfullmäktiges beslut:
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2008-03-31

KF § 32

Dnr KS0003/08

Avsägelse från Lisa Forsberg (v) från uppdrag som ersättare i barn- och
ungdomsnämnden samt fyllnadsval
Lisa Forsberg (v) begär i skrivelse, daterad 2008-03-07, om entledigande från sitt uppdrag
som ersättare i barn- och ungdomsnämnden.
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige entledigar Lisa Forsberg (v) från uppdraget som ersättare i barnoch ungdomsnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Elinor Gandee (v) till ny ersättare i barn- och
ungdomsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut:
1. Kommunfullmäktige entledigar Lisa Forsberg (v) från uppdraget som ersättare i barnoch ungdomsnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Elinor Gandee (v) till ny ersättare i barn- och
ungdomsnämnden.
___
Expedieras till:
Lisa Forsberg
Elinor Gandee
Maria Olegård, kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2008-03-31

KF § 33

Dnr KS0003/08

Avsägelse från Johanna Rydén (kd) från uppdrag som ersättare i utbildnings- och
kulturnämnden samt fyllnadsval
Johanna Rydén (kd) begär i skrivelse, daterad 2008-03-18, om entledigande från sitt
uppdrag som ersättare i utbildnings- och kulturnämnden.
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige entledigar Johanna Rydén (kd) från uppdraget som ersättare i
utbildnings- och kulturnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Tage Lindström (kd) till ny ersättare i utbildnings- och
kulturnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut:
1. Kommunfullmäktige entledigar Johanna Rydén (kd) från uppdraget som ersättare i
utbildnings- och kulturnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Tage Lindström (kd) till ny ersättare i utbildnings- och
kulturnämnden.
___
Expedieras till:
Johanna Rydén
Tage Lindström
Maria Olegård, kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2008-03-31

KF § 34

Dnr KS0003/08

Avsägelse från Marie Kjellberg (ad) från uppdrag som ersättare i barn- och
ungdomsnämnden
Maria Kjellberg (ad) begär i skrivelse, daterad 2008-02-22, om entledigande från sitt
uppdrag som ersättare i Barn- och ungdomsnämnden.
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige entledigar Maria Kjellberg (ad) från uppdraget som ersättare i
Barn- och ungdomsnämnden.
2. Kommunfullmäktige bordlägger frågan om fyllnadsval av ersättare till Barn- och
ungdomsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut:
1. Kommunfullmäktige entledigar Maria Kjellberg (ad) från uppdraget som ersättare i
Barn- och ungdomsnämnden.
2. Kommunfullmäktige bordlägger frågan om fyllnadsval av ersättare till Barn- och
ungdomsnämnden.
___
Expedieras till:
Maria Kjellberg
Maria Olegård, kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

10(19)

Sammanträdesdatum: 2008-03-31

KF § 35

Dnr KS0003/08

Avsägelse från Suzanne Köre (mp) från uppdrag som ledamot i vård- och
omsorgsnämnden samt fyllnadsval
Suzanne Köre (mp) begär i skrivelse daterad, 2008-03-30, om entledigande från sitt
uppdrag som ledamot i vård- och omsorgsnämnden.
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige entledigar Suzanne Köre (mp) från uppdraget som ledamot i
vård- och omsorgsnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Henrik Jernström (mp) till ny ledamot i vård- och
omsorgsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut:
1. Kommunfullmäktige entledigar Suzanne Köre (mp) från uppdraget som ledamot i
vård- och omsorgsnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Henrik Jernström (mp) till ny ledamot i vård- och
omsorgsnämnden.
___
Expedieras till:
Suzanne Köre
Henrik Jernström
Maria Olegård, kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2008-03-31

KF § 36

Dnr KS0003/08

Avsägelse från Markus Larsson (m) från uppdrag som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden, och ersättare i miljö- och byggnämnden samt fyllnadsval
Markus Larsson (m) begär i skrivelse daterad, 2008-03-27, om entledigande från sitt
uppdrag som ersättare i Barn- och ungdomsnämnden och som ersättare i Miljö- och
byggnämnden.
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige entledigar Markus Larsson (m) från uppdrag som ersättare i
Barn- och ungdomsnämnden samt från uppdrag som ersättare i Miljö- och
byggnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Peter Löf (m) till ny ersättare i Barn- och
ungdomsnämnden.
3. Kommunfullmäktige utser Fredrik Johansson (m) till ny ersättare i Miljö- och
byggnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut:
1. Kommunfullmäktige entledigar Markus Larsson (m) från uppdrag som ersättare i
Barn- och ungdomsnämnden samt från uppdrag som ersättare i Miljö- och
byggnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Peter Löf (m) till ny ersättare i Barn- och
ungdomsnämnden.
3. Kommunfullmäktige utser Fredrik Johansson (m) till ny ersättare i Miljö- och
byggnämnden.
___
Expedieras till:
Markus Larsson
Peter Löf
Fredrik Johansson
Maria Olegård, kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2008-03-31

KF § 37

Dnr KS0003/08

Besked om ny ersättare i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har överlämnat ett protokoll, daterat 2008-03-05,
där det framgår att Länsstyrelsen vid sin sammanräkning för utseende av ny ersättare
efter Marie Rydén (c) utsett Lennart Dahl (c).
Kommunfullmäktiges beslut:
1. Kommunfullmäktige noterar informationen.
___
Expedieras till:
Maria Olegård, Kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2008-03-31

KF § 38

Dnr KS0035/08

Årsredovisning 2007 för kommunen och dess bolag
Ale kommun visar i 2007 års bokslut ett positivt resultat på 25,3 Mkr. och kommunens
egna kapital uppgår därmed till 468,9 Mkr. Det budgeterade resultatet var 31 Mkr, varav
22,9 Mkr skall reserveras för framtida pensionskostnader. Resultatet är således 5,7 Mkr
sämre än budget. Detta beror till största delen på underskott i två stora nämnder, ökade
kostnader för kollektivtrafik och ökade kostnader för pensionsutbetalningar och
pensionsskuld.
2007 har varit ett år som präglats av omställningsarbete i nämnderna och det ekonomiska
resultatet måste mot denna bakgrund betraktas som gott. Årets resultat på 25,3 Mkr är
emellertid betydligt lägre än 2006 års resultat på 41,7 Mkr.
Skatteintäkterna är ca 4,8 Mkr bättre än budgeterat och extra ränteintäkter samt låga
kostnadsräntor bland annat beroende på amortering av låneskulden bidrar till ett
finansnetto som är 11,7 Mkr bättre än budgeterat. Dessa faktorer har till viss del uppvägt
ovan nämnda kostnadsökningar.
Det ekonomiska resultatet för kommunens affärsverksamhet, VA och Renhållning, har
balanserats till nästkommande år. I bilaga 2 finns balans- och resultaträkning för
affärsverksamheten som en beskrivning av tillämpade redovisningsprinciper.
Nettoinvesteringarna under 2007 uppgår till 63,2 Mkr, vilket är 6,7 Mkr mer än
budgeterat. Detta är en följd av tidigarelagda investeringsutgifter för skol- och
förskoleverksamheten samt Vikingagården/AME och strategiska markförvärv.
Investeringar har även senarelagts och önskemål finns om att dessa investeringsanslag
skall överföras till 2008. Med anledning av dessa förskjutningar i investeringsplanen
kommer en översyn av 2008 års investeringsbudget att göras. (separat ärende)
För kommunen och dess bolag är det positiva resultatet 38,6 Mkr och det egna kapitalet
uppgår därmed till totalt 643,4 Mkr.
I ”Årsredovisning 2007” finns, förutom den ekonomiska redovisningen med
förvaltningsberättelse, uppföljning av Vision 2020 och Kommunfullmäktiges mål i
strategisk plan och miljömål samt personalredovisning och verksamhetsmått.
Pensionsskuld
I budget 2007 avsattes 22 880 tkr 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 86,0 Mkr och uppgår
nu till 554,5 Mkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2008-03-31

KF § 38 (forts.)

Dnr KS0035/08

Löneavtal 2007
I budgeten för 2007 har medel reserverats under kommunstyrelsen för löneavtal 2007.
Medel har successivt fördelats till nämnderna under året. I december har de nya lönerna
för 2007 reglerats för SSR, Ledarna, SKTF, oorganiserade, chefer samt BAS-satsningen.
Dessutom har engångsbeloppet för Kommunal för perioden juli-december betalats ut.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför följande ramjustering:
Tkr
Barn- och ungdomsnämnden
1 862
Vård- och omsorgsnämnden
4 913
Utbildnings- och kulturnämnden
384
Kommunstyrelsen
700
Tekniska nämnden
139
Miljö och byggnämnden
81
Summa att överföras från Kommunstyrelsen
8 079
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2008-02-20
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning 2007 för kommunen och dess bolag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att reservera 22,9 Mkr av årets positiva resultat för
framtida pensionskostnader.
Inlägg
Inlägg lämnas av Jarl Karlsson (s) och Jan Skog (m).
Yrkanden
Jarl Karlsson (s) och Jan Skog (m) yrkar bifall till Kommunstyrelsens beslutsförslag.
Ajournering
Kommunfullmäktige ajournerar mötet för behandling av Kommunrevisorernas
revisionsberättelse 2007.
Kommunfullmäktiges beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning 2007 för kommunen och dess bolag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att reservera 22,9 Mkr av årets positiva resultat för
framtida pensionskostnader.
__
Expedieras till:
Samtliga nämnder
Revisorerna
Helene Ramert
Sten Åhrman
Anders Rylander
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2008-03-31

KF § 39
Kommunrevisorernas verksamhetsberättelse för 2007
Revisorerna har granskat Ale kommuns verksamhet och räkenskaper för 2007 och
överlämnar sin revisionsberättesle för år 2007 till Kommunfullmäktige.
Revisorerna har inte funnit skäl till anmärkning och tillstyrker att Kommunfullmäktige
beviljar Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt enskilda förtroendevalda i dessa
organ ansvarsfrihet.
Lennarth Nilsson (m), ordförande för revisorerna redovisar revisionsberättelsen för år
2007.
Kommunfullmäktiges beslut:
1. Kommunfullmäktige beviljar Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt enskilda
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2007 års verksamhet och räkenskaper.
___
Expedieras till:
Revisorerna
Monica Lechelt
Sten Åhrman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

16(19)

Sammanträdesdatum: 2008-03-31

KF § 40

Dnr KS0036/08

Överföring av över- och underskott i 2007-års bokslut
Överföring av över- och underskott medför alltid konsekvenser på innevarande års
resultaträkning. Därför bör stor restriktivitet gälla för överföringar. Budget 2008 har ett
”nollresultat” efter den planerade pensionsavsättningen på 25 Mkr. Således finns det inte
någon möjlighet att öka kostnadsutrymmet för 2008. I samband med beredningen av 2007
års bokslut har särskilt beaktats Tekniska nämnden samt Vård- och omsorgsnämnden och
Utbildnings- och kulturnämnden.
Enligt gällande lagstiftning skall taxefinansierad verksamhet hållas åtskild från den
skattefinansierade. I bokslut 2007 har denna åtskillnad redan gjorts varför någon
ytterligare justering i 2008 års budget ej behöver göras för den taxefinansierade
verksamheten.
Tekniska nämnden redovisar ett positivt resultat för den internfinansierade verksamheten
med 234 tkr för fastighetsförvaltningen och 180 tkr för kostenheten. Bilpoolen redovisar
ett underskott på 58 tkr. Internhyresperioden är 3-årig och sträcker sig över åren 20072009. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att en slutreglering för den 3-åriga
internhyresperioden sker efter utgången av år 2009. Övriga budgetavvikelser under
tekniska nämnden regleras inte.
Vård- och omsorgsnämnden visar i bokslut 2007 underskott på 4,4 Mkr. Underskotten
härleds dels från äldreomsorgen med bland annat en kraftigt ökad efterfrågan av
hemtjänst och dels från individ- och familjeomsorg med höga kostnader för
institutionsplacering och boende för vuxna samt ökade kostnader för försörjningsstöd.
Vård- och omsorgsnämnden har haft ett ekonomiskt ansträngt år under 2007 med flera
mycket tunga ärenden. Förändringar i de olika socialförsäkrings- och
arbetsmarknadspolitiska systemen har till viss del bidragit till ökade kostnader för
försörjningsstödet. Vård- och omsorgsnämnden har under de två föregående åren, 2005
och 2006, redovisat betydande överskott. Nämnden arbetar nu med att återigen uppnå
ekonomisk balans inför 2008. Det är inte troligt att vård- och omsorgsnämnden dessutom
skulle klara en minskad ekonomisk ram 2008.
Utbildnings- och kulturnämnden visar i bokslut 2007 underskott på 7,8 Mkr. varav 2,5
Mkr är omstruktureringskostnader. Nämnden har under ett antal år inte bedrivit
verksamheten inom av Kommunfullmäktige tilldelade ramar. Nämnden har nu startat ett
betydande omstruktureringsarbete som förväntas ge ett betydligt bättre ekonomiskt
resultat 2008 och målet är att verksamhetsvolymen skall anpassas till budgetramen för
2008. Kommunstyrelsens förvaltning ser inte att nämnden dessutom skulle kunna täcka
tidigare års underskott inom årets budget.
Nämnderna uppmanas att vidta erforderliga åtgärder för att uppnå ekonomisk balans
under året och resultatet kommer att följas i nämndernas ekonomiska rapportering till
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2008-03-31

KF § 40 (forts.)

Dnr KS0036/08

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2008-02-12
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att över- och underskott inte överförs till 2008.
Kommunfullmäktiges beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att över- och underskott inte överförs till 2008.
___
Expedieras till:
Samtliga nämnder
Helene Ramert, Kommunstyrelsens förvaltning
Sten Åhrman, Kommunstyrelsens förvaltning
Monica Lechelt, Kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2008-03-31

KF § 41

Dnr KS0029/08

Överföring av investeringsmedel från 2007 till 2008
Investeringsvolymen, inklusive markreserv, uppgick 2007 till 63,2 mkr. och överskred
därmed 2007 års investeringsram som uppgick till 56,5 mkr. Den främsta orsaken till
avvikelsen är tidsmässiga förskjutningar av investeringsobjekten. Kommunstyrelsens
förvaltning lämnar förslag på överföringar av investeringsmedel från 2007 till 2008 på
totalt –5,9 mkr enligt bilaga 1.
Dessutom har Kommunfullmäktige under 2008 att ta ställning till följande äskande om
tilläggsanslag:
Kommunstyrelsen begär tilläggsanslag för inköp av bandyhall från Ale Surte Bandyklubb
för 17,2 mkr. (Separat beslut Dnr 252/07)
Kommunstyrelsen begär att Tekniska nämnden skall tillföras ett investeringsanslag på 0,2
mkr för markarbeten, skyltning mm vid Ale Arena. (Separat beslut Dnr 252/07)
Kommunfullmäktige har beviljat Barn- och ungdomsnämnden tilläggsanslag för inköp av
ismaskin till Jennylunds isbana, 0,9 mkr. (Dnr 252/07)
Investeringsbudgeten för år 2008 uppgår till 87,9 mkr inklusive leasingbilar. Om
Kommunfullmäktige godkänner ovannämnda framställningar kommer 2008 års
investeringsram att uppgå till totalt 100,3 mkr inklusive överföringar från 2007 och
beviljade/sökta tilläggsanslag. Denna investeringsvolym kan inte finansieras med egna
medel utan kräver en ökad upplåning. Kommunstyrelsens förvaltning önskar därför göra
en förnyad översyn av objekten i 2008 års investeringsbudget och återkomma med förslag
till revidering.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2008-02-12
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner överföring av 2007 års investeringsmedel med
5,9 mkr. enligt specifikation i bilaga.
Jäv
Rolf Engström (s) anmäler att han inte deltar i beslutet på grund av jäv.
Kommunfullmäktiges beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner överföring av 2007 års investeringsmedel med
5,9 mkr. enligt specifikation i bilaga.
___
Expedieras till:
Samtliga nämnder
Helene Ramert, Kommunstyrelsens förvaltning
Sten Åhrman, Kommunstyrelsens förvaltning
Monica Lechelt, Kommunstyrelsens förvaltning
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2008-03-31

KF § 42

Dnr KS0045/08

Ansökan från Ale Golfklubb om förnyande av borgensförbindelse
Ale kommun har under en längre tid haft ett borgensåtagande till förmån för Ale
Golfklubb. Senaste borgensbeslutet (2003-03-31 Kf § 58) avser ett åtagande för Ale
kommun att under 5 år teckna borgen för 5.000.000 kr initialt som därefter skrivs ned
med 200.000 kr per år. Som säkerhet har kommunen pantbrev i klubbens fastigheter.
Kommunens borgensåtagande upphör 2008-03-31.
Ale Golfklubb ansöker nu om förlängning av borgen för lån i Swedbank.
Enligt kommunens finanspolicy skall borgen lämnas normalt endast till företag ingående i
kommunkoncernen och då för lån avseende bostäder och lokaler för allmänna ändamål.
Kommunen har en mycket restriktiv inställning till borgen för lån till andra låntagare och
ändamål. Det förutsätts att kommunen har ett uttalat intresse för
verksamheten/aktiviteten och att kommunal borgen är en sannolik förutsättning för
finansiering. Kommunens risktagande skall vägas mot den allmännytta borgen medför.
Kommunstyrelsens förvaltning anser inte att kommunen skall förnya borgensförbindelsen
för Ale Golfklubb. Borgensåtagandet innebär ett risktagande för kommunen. Enligt
uppgift från klubbens ordförande är ett kommunal borgensåtagande inte heller en
förutsättning för banklån utan bidrar endast till förbättrade kreditvillkor.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2008-02-15
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår Ale Golfklubbs ansökan om förnyande av
borgensförbindelse.
Kommunfullmäktiges beslut:
1. Kommunfullmäktige avslår Ale Golfklubbs ansökan om förnyande av
borgensförbindelse.
___
Expedieras till:
Helene Ramert, Kommunstyrelsens förvaltning
Ale Golfklubb

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

