PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2008-09-29

Plats och tid:

A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 15:00 – 20:20

Närvarande ledamöter:

Inga-Lill Andersson, (s) ordf
Elisabeth Mörner (m)
Leif Gustafsson (m), § 116-126
Markus Larsson (m)
Roland Wall (c)
Lars-Erik Carlbom (fp)
Kjell Klerfors (kd)
Jarl Karlsson (s)
Elaine Björkman (s)
Rolf Engström (s)
Solveig Dahlqvist (s)
Rolf Gustavsson (s), § 116-126
Lars-Gunnar Wallin (s)
Sven Pettersson (s)
Ingmarie Torstensson (v)
Lisa Forsberg (v)
Ingela Nordhall (ad)
Ulf-Göran Solving (ad)

Jan Skog (m)
Ingemar Serneby (m)
Dan Björk (m)
Boel Holgersson (c)
Rose-Marie Fihn (fp)
Klas Nordh (fp)
Sune Rydén (kd)
Eva Eriksson (s)
Hasse Andersson (s)
Monica Samuelsson (s)
Willy Kölborg (s)
Stina-Kajsa Melin (s)
Catharina Eliasson (s), § 116-126
Göran Karlsson (v)
Tommy Gustafsson (v), § 116-126
Jan A Pressfeldt (ad), § 116-125
Ewa Johansson (ad), § 110-115
Börje Ohlsson (sd)

Tjänstgörande ersättare:

Kajsa Nilsson (m), § 110-115
Lennart Dahl (c), § 116-126
Lars-Ove Hellman (s)
Mariam Hagberg (s)
Anne Olsson (s), § 110-115,116-126
Christina Oskarsson (s)
Leif Hansson (v), § 115
Peter Rosengren (mp)
Sven Rydén (ad)

Åke Johansson (m)
Chatarina Engström (kd)
Åke Andersson (s)
Lars-Helge Johansson (s)
Uno Claesson (s), § 110-115
Thore Skånberg (s), § 110-115
Minna Ljungberg (mp)
Jessica Broszniowski (ad), § 110-115, 116-126
Robert Hurtig (ad), § 116-126

Ersättare och övriga deltagare: Fredrik Johansson (m)
Samira Samaha (kd)
Johnny Sundling (v)
Stig Fredriksson, kommundirektör

Joanna Wolodarska Nordh (fp)
Thor Eliasson (s)
Rune Karlsson (sd)
Stefan Lydén, sekreterare

Utses att justera:

Jarl Karlsson och Jan Skog

Justeringens plats och tid:

Kommunledningens lokaler, Ale torg 7

Paragrafer:

110-126

Underskrifter:
………………………………………
Stefan Lydén, Sekreterare
………………………………………
Inga-Lill Andersson, Ordförande
……………………………………… ………………………………………
Jarl Karlsson , Justerare
Jan Skog , Justerare

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

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2008-09-29

Datum för anslags uppsättande:

2008-10-06

Datum för anslags nedtagande:

2008-10-27

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunhuset, Alafors

Underskrift:

Stefan Lydén

__________________________________________________________________________________
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Avsägelse från Anette Sernlo (s) från uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige samt
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Svar på motion från Boel Holgersson (c) om miljöklassade fordon........................................... 5
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Revidering av reglementena för pensionärsrådet och handikapprådet..................................... 15
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Svar på motion från Bengt Englund (c), Jan Skog (m), Rose-Marie Fihn (fp), Sune Rydén
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Sammanträdesdatum: 2008-09-29
KF § 110

KS0003/08

Avsägelse från Anette Sernlo (s) från uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige
samt från uppdrag som ledamot i Skepplanda Bygdegårdsförening och ordförande
för Skepplanda ortsutvecklingsmöte samt fyllnadsval
Anette Sernlo (s) begär i skrivelse daterad, 2008-09-19, att bli entledigad från sina uppdrag
som ledamot i Kommunfullmäktige, samt från sina uppdrag som ledamot i Skepplanda
Bygdegårdsförening och som ordförande för Skepplanda ortsutvecklingsmöte.
Valberedningens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige entledigar Anette Sernlo (s) från sitt uppdrag som ledamot i
Kommunfullmäktige samt från sina uppdrag som ledamot i Skepplanda
Bygdegårdsförening och som ordförande för Skepplanda ortsutvecklingsmöte.
2. Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser en ersättare till Kommunfullmäktige
efter Anette Sernlo (s) för tiden t.o.m 2010-10-31.
3. Kommunfullmäktige utser Kent Carlsson (s) till ny ordförande efter Anette Sernlo (s) för
ortsutvecklingsmötet i Skepplanda.
4. Kommunfullmäktige utser Anna Thomander (s) till 2:e vice ordförande för
ortsutvecklingsmötet i Skepplanda efter Kent Carlsson (s).
5. Kommunfullmäktige bordlägger frågan om ledamot till Skepplanda bygdegårdsförening.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Anette Sernlo (s) från sitt uppdrag som ledamot i
Kommunfullmäktige samt från sina uppdrag som ledamot i Skepplanda
Bygdegårdsförening och som ordförande för Skepplanda ortsutvecklingsmöte.
2. Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser en ersättare till Kommunfullmäktige
efter Anette Sernlo (s) för tiden t.o.m 2010-10-31.
3. Kommunfullmäktige utser Kent Carlsson (s) till ny ordförande efter Anette Sernlo (s) för
ortsutvecklingsmötet i Skepplanda.
4. Kommunfullmäktige utser Anna Thomander (s) till 2:e vice ordförande för
ortsutvecklingsmötet i Skepplanda efter Kent Carlsson (s).
5. Kommunfullmäktige bordlägger frågan om ledamot till Skepplanda bygdegårdsförening.
___
Expedieras till:
Anette Sernlo
Länsstyrelsen
Kent Carlsson
Anna Thomander
Skepplanda bygdegårdsförening
Presidiet för Skepplanda Ortsutvecklingsmöte

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum: 2008-09-29

KF § 111

KS0065/07

Svar på motion från Boel Holgersson (c) om miljöklassade fordon
Centerpartiet har genom Boel Holgersson i en motion daterad 2007-03-20 föreslagit Ale
kommunfullmäktige besluta
- att Ale kommun enbart skall köpa, leasa och hyra miljöklassade motorfordon, samt
- att icke-miljöklassade motorfordon endast får köpas, leasas eller hyras efter särskilt
beslut i Kommunfullmäktige.
Motionen har remitterats till Tekniska nämnden för yttrande. Tekniska förvaltningen har
inför sitt förslag till yttrande även tagit in synpunkter från logistikföretaget Pkvadrat/Ynnor.
Miljöbilsmarknaden – avseende personbilar –genomgår för närvarande en gigantisk
utveckling. För varje månad tillkommer fler bilar, som passar in på regeringens
miljöbilsdefinition på maximalt 120 g CO2-utsläpp per körd kilometer. Förutom personbilar
som drivs med biogas och etanol, finns även ett stort utbud av ”snåla” personbilar som drivs
med bensin eller diesel, ibland i kombination med el.
Det är därför i maj 2008 ingen svårighet, som förvaltningen bedömer det, att endast leasa,
köpa eller hyra personbilar som är miljöbilsklassade.
Däremot är det ett mycket mindre utbud av lätta fordon, arbetsmaskiner samt
entreprenadmaskiner som kan klassas som miljöfordon.
Tekniska nämnden föreslås bibehålla sin delegation att teckna avtal om samtliga
motorfordon.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2008-05-26
Handläggare: Karin Blechingberg, miljöplanerare
Under Kommunfullmäktiges sammanträde 2008-08-25 bordlades ärendet.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
2. Kommunfullmäktige beslutar påminna om att enligt gällande miljömål skall vid
upphandling av personbilar miljöfordon (enligt regeringens definition) alltid väljas.
Eventuella avvikelser skall enligt miljömålet dokumenteras.
Inlägg
Boel Holgersson (c), Rose-Marie Fihn (fp), Willy Kölborg (s), Sune Rydén (kd) och Ingemar
Serneby (m).
Yrkanden
Boel Holgersson (c), Sune Rydén (kd), Rose-Marie Fihn (fp) och Ingemar Serneby (m) yrkar
avslag till Kommunstyrelsens beslutsförslag.
Willy Kölborg (s) yrkar bifall till Kommunstyrelsens beslutsförslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2008-09-29

KF § 111 (forts.)

KS0065/07

Propositionsordning
Ordföranden ställer de bägge beslutsförslagen 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 Boel
Holgerssons (c) avslagsyrkande röstar nej.
Under omröstningen avges 29 ja-röster och 17 nej-röster. Hur var och en röstar framgår av
omröstningsbilagan till detta protokoll.
Ordföranden konstaterar att Kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
Kommunstyrelsens beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
2. Kommunfullmäktige beslutar påminna om att enligt gällande miljömål skall vid
upphandling av personbilar miljöfordon (enligt regeringens definition) alltid väljas.
Eventuella avvikelser skall enligt miljömålet dokumenteras.
Reservation
Reservation mot beslutet lämnas av Folkpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och
Centerpartiet.
___
Expedieras till:
Motionären
Claes Rickstedt
Karin Blechingberg

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum: 2008-09-29
KF § 111 (forts.)
Omröstningsbilaga
KF § 111, 2008-09-29

KS0065/07
JA (bifall till KS förslag)

Jan Skog m
Elisabeth Mörner m
Ingemar Serneby
Kajsa Nilsson m
Dan Björk m
Åke Johansson m
Markus Larsson m
Boel Holgersson c
Roland Wall c

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Rose-Marie Fihn fp
Lars-Erik Carlbom fp
Klas Nordh fp
Kjell Klerfors kd
Sune Rydén kd
Chatarina Engström kd

X
X
X
X
X
X

Jarl Karlsson s
Eva Eriksson s
Lars-Ove Hellman s
Elaine Björkman s
Hasse Andersson s
Åke Andersson s
Rolf Engström s
Monica Samuelsson s
Solveig Dahlqvist s
Mariam Hagberg s
Willy Kölborg s
Lars Helge Johansson s
Anne Olsson s
Uno Claesson s
Christina Oskarsson s
Stina-Kajsa Melin s
Lars Gunnar Wallin s
Thore Skånberg 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

X
X

Lisa Forsberg v
Minna Ljungberg mp
Peter Rosengren mp

X
X
X

Jessica Broszniowski ad
Ingela Nordhall ad
Ewa Johansson ad
Ulf-Göran Solving ad
Sven Rydén ad

X
X

Börje Olsson ad
Inga-Lill Andersson, s ordf
Summa:

X
X
X
X
X
29

__

Justerandes sign

Nej (avslag till KS förslag)

Utdragsbestyrkande

17

Avstå

PROTOKOLL

8(25)

Sammanträdesdatum: 2008-09-29

KF § 112

KS0269/07

Svar på motion från Börje Ohlsson (sd) om polisstation i Ale
Börje Ohlsson (sd) har inkommit med en motion till Kommunfullmäktige om att
polisstationen i Ale får vara kvar och att länstrafikgruppen har polisstationen i Ale som
angöring vid patrullering av R 45 nattetid. Av motionen framgår att mot den senaste tidens
våldsdåd mot polisstationer, helikoptrar och åklagare är det beklagligt om polisstationen i
Ale läggs ned.
Polisen som ansvarar för Ale kommun tillhör närpolisområdet Angered. Närpolisområdet
Angered har vid olika tillfällen haft dialog kring hur polisverksamheten i Ale kommun har
och kan utvecklas. Slutligt ställningstagande gjordes under 2007 varvid polisstationen i
Alafors har sin utgångspunkt från Angeredspolisen. Polisen som idag dagtid verkar i Ale
kommun, har tillgång till kontorsutrymme vid medborgarkontoret i Nödinge, där också viss
service mot allmänheten planeras att erbjudas inom en snar framtid.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-05-22
Handläggare: Håkan Spång, administrativ chef
Under Kommunfullmäktiges sammanträde 2008-08-25 bordlades ärendet.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att polisverksamheten ligger
utanför den kommunala kompetensen.
Inlägg
Börje Olsson (sd)
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att polisverksamheten ligger
utanför den kommunala kompetensen.
___
Expedieras till:
Motionären

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2008-09-29

KF § 113

KS0169/07

Svar på motion från Börje Ohlsson (sd) om tätare bussförbindelser i samband med
ombyggnad av E45
Sverigedemokraterna har genom Börje Ohlsson i en motion, daterad 2007-08-09, föreslagit
Ale Kommunfullmäktige besluta
- att Ale kommun tillskriver Västtrafik om ökad turtäthet på morgon- och kvällsbussar
- att Ale kommun/Vägverket inrättar särskild kollektivfil/”gräddfil” på E45
- att skapa möjligheter för samåkande pendlare att enkelt utnyttja ovannämnda
kollektivfil.
Inför de årliga arbetsprocesserna med Västtrafiks trafikförsörjningsplan, görs alltid en
genomgång av hur trafikutbudet ser ut och vilka förändringar som bör göras.
Denna genomgång sker i nära samarbete med Västtrafik, kommunstyrelsens förvaltning
samt med kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. Vid genomgången diskuteras om
busslinjedragningen bör förändras och hur turtätheten bör se ut.
Angående motionens förslag att inrätta en kollektivfil/”gräddfil” på E45 under byggtiden
går det enligt Bana Väg i Väst tyvärr inte att praktiskt genomföra pga brist på utrymme på
vägbanan. Den vägren, som finns, är att betrakta som arbetsområde, och används under
byggtiden som utrymme för arbetsmaskiner mm. Under Kommunfullmäktiges sammanträde
2008-05-25 bordlades ärendet.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2008-05-30
Handläggare: Karin Blechingberg, miljöplanerare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Inlägg
Börje Olsson (sd), Jarl Karlsson (s), Sune Rydén (kd)
Yrkanden
Börje Olsson (sd) yrkar avslag på Kommunstyrelsens beslutsförslag.
Jarl Karlsson (s) yrkar bifall till Kommustyrelsens beslutsförslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de bägge beslutsförslagen emot varann och finner att
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
___
Expedieras till:
Motionären
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum: 2008-09-29

KF § 114

KS0153/08

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande från Peter Rosengren (Mp) om
Verle Gammelskog
Peter Rosengren (mp) har ställt en interpellation till Kommunstyrelsens ordförande om
Verle gammelskog.
Jarl Karlsson (s) besvarar interpellationen och Peter Rosengren (mp) tackar för svaret.
BESLUT
1. Interpellationen anses besvarad.
__

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2008-09-29

KF § 115

KS0160/08

Ekonomiska jämförelser
Sedan några år tillbaka sammanställer kommunstyrelsens förvaltning årligen ekonomiska
nyckeltal för Ale och de övriga kommunerna i Göteborgsregionen för att se hur Ale ligger
till i regionen.
Årets tabeller baserar sig på siffror från bokslut 2007. Fritid och Kultur har nu varsin tabell
och Funktionshinder har lagts till som en anpassning till de målgrupper som används i
budgetarbetet.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2008-09-05
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige noterar informationen.
Inlägg
Jarl Karlsson (s)
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar informationen.
___
Expedieras till:
Sten Åhrman

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum: 2008-09-29
KF § 116

KS0001/08

Strategisk plan för Ale kommun
Det föreligger ett förslag på Strategisk plan för Ale kommun med vision 2020, budget 20092010, investeringsplan 2009-2012 samt ägardirektiv till AB Alebyggen från
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
Det föreligger också ett förslag till Verksamhetsmål för 2009-2010 samt förslag till budget
2009-2010 samt flerårsbudget 2009-2010 från Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet
liberalerna och Centerpartiet.
Det föreligger ett förslag till Strategisk plan för 2009-2010 från Aledemokraterna.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige fastställer kommunens utdebitering för år 2009 till 22,00 kronor per
skattekrona.
2. Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till strategisk plan för Ale kommun med
vision 2020, budget 2009-2010, investeringsplan 2009-2012 samt ägardirektiv till AB
Alebyggen.
3. Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till resultatbudget, balansbudget och
finansieringsbudget för år 2009 och 2010.
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt respektive nämnd att i enlighet med fullmäktiges beslut
om strategisk plan och kommunbidrag senast 2008-12-19 besluta om nämndernas
detaljbudget för år 2009.
5. Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnderna att redovisa respektive detaljbudget för 2009
vid kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2009.
6. Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att under 2009 och 2010 pröva och
godkänna de investeringar som är markerade med fetstil i investeringsplanen för 20092010.
7. Kommunfullmäktige ger nämnderna möjlighet att göra mindre omdisponeringar inom
sin totala investeringsbudget 2009 och 2010 efter godkännande av kommunstyrelsens
arbetsutskott.
8. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att göra nödvändiga
kommunbidragsförändringar respektive år när 2009 och 2010 års löneavtal har
färdigförhandlats.
9. Kommunfullmäktige fastställer att kommunens låneskuld vid årsskiftet 2010/2011 får
uppgå till högst 250 Mkr.
10. Kommunfullmäktige behandlar senast 2008-11-30 frågan avseende borgensbeslut för AB
Alebyggen.
Inlägg
Inlägg lämnas av Jarl Karlsson (s), Jan Skog (m), Rose-Marie Fihn (fp), Göran Karlsson (v),
Jan A Pressfeldt (ad), Sune Rydén (kd), Roland Wall (c), Peter Rosengren (mp), Kjell
Klerfors (kd), Börje Olsson (sd), Hasse Andersson (s), Ingmarie Torstensson (v), Rolf
Gustavsson (s), Christina Oskarsson (s), Monica Samuelsson (s), Willy Kölborg (s) och LarsHelge Johansson (s).
Yrkanden
Jarl Karlsson (s), Göran Karlsson (v), Peter Rosengren (mp), Hasse Andersson (s), Ingmarie
Torstensson (v) och Rolf Gustavsson (s) yrkar bifall till Kommunstyrelsens beslutsförslag.
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum: 2008-09-29

KF § 116 (forts.)

KS0001/08

Jarl Karlsson (s) föreslår en redaktionell förändring av sidan 30 i den strategiska planen:
”Resandet med kollektivtrafik ska öka till X resor per invånare år 2010”. Bokstaven X byts
ut mot 125.
Jan Skog (m), Rose-Marie Fihn (fp), Sune Rydén (kd), Roland Wall (c) yrkar att
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Allians för Ales upprättade förslag till
nämndramar, verksamhetsmål, miljömål, vision samt investeringsbudget 2009-2010.
Jan A Pressfeldt (ad) och Börje Olsson (sd) yrkar att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med Aledemokraternas förslag till strategisk plan.
Ajournering
Sammanträde ajourneras mellan klockan 17:15-17:35.
Propositionsordning
Efter avslutad överläggning konstaterar ordföranden att det finns tre förslag till beslut: dels
Jarl Karlsson (s) med fleras yrkande om bifall till Kommunstyrelsens beslutsförslag, dels Jan
Skogs (m) med fleras yrkande att anta Allians för Ales beslutsförslag och dels Jan A
Pressfeldts (ad) med fleras yrkande att besluta i enlighet med Aledemokraternas förslag till
strategisk plan.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de tre förslagen ställs
mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen. Ordföranden finner
att Kommunfullmäktige beslutat att bifalla Kommunstyrelsens beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige fastställer kommunens utdebitering för år 2009 till 22,00 kronor per
skattekrona.
2. Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till strategisk plan för Ale kommun med
vision 2020, budget 2009-2010, investeringsplan 2009-2012 samt ägardirektiv till AB
Alebyggen.
3. Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till resultatbudget, balansbudget och
finansieringsbudget för år 2009 och 2010.
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt respektive nämnd att i enlighet med fullmäktiges beslut
om strategisk plan och kommunbidrag senast 2008-12-19 besluta om nämndernas
detaljbudget för år 2009.
5. Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnderna att redovisa respektive detaljbudget för 2009
vid kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2009.
6. Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att under 2009 och 2010 pröva och
godkänna de investeringar som är markerade med fetstil i investeringsplanen för 20092010.
7. Kommunfullmäktige ger nämnderna möjlighet att göra mindre omdisponeringar inom
sin totala investeringsbudget 2009 och 2010 efter godkännande av kommunstyrelsens
arbetsutskott.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2008-09-29
KF § 116 (forts.)

KS0001/08

8. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att göra nödvändiga
kommunbidragsförändringar respektive år när 2009 och 2010 års löneavtal har
färdigförhandlats.
9. Kommunfullmäktige fastställer att kommunens låneskuld vid årsskiftet 2010/2011 får
uppgå till högst 250 Mkr.
10. Kommunfullmäktige behandlar senast 2008-11-30 frågan avseende borgensbeslut för AB
Alebyggen.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Folkpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna, Centern,
Aledemokraterna, Sverigedemokraterna.
___
Expedieras till:
Respektive nämnd
AB Alebyggen
Helen Ramert, Kommunstyrelsens förvaltning
Monica Lechelt, Kommunstyrelsens förvaltning
Sten Åhrman, Kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2008-09-29
KF § 117

KS0154/07

Revidering av reglementena för pensionärsrådet och handikapprådet
2007-06-05 behandlade Kommunstyrelsen ett ärende om ändring av kommunala
pensionärsrådets i Ale kommun reglemente. I samband med behandlingen av ärendet på
Kommunstyrelsen uppstod diskussion kring Pensionärs- och handikapprådets ersättares
tjänstgöring och rätt till sammanträdesarvode. Idag har ersättarna närvarorätt vid sammanträdena men ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår endast då ersättarna tjänstgör.
I Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ale kommun, som gäller för samtliga övriga
nämnder och styrelser anges att arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår även
till icke tjänstgörande ersättare.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att nu gällande arvodesbestämmelser skall
gälla även för Pensionärs- och Handikapprådets ledamöter och ersättare.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2007-10-22
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige gör följande ändring i reglementet för kommunala pensionärsrådet
i Ale kommun; under rubriken ”Rådets sammansättning” skall stycke sex utgå och
ersättas med följande text; ”Ersättarna för pensionärsföreningarna får närvara vid
pensionärsrådets sammanträden. För rådet gäller arvodesbestämmelser för
förtroendevalda i Ale kommun.
2. Kommunfullmäktige gör följande ändring i reglementet för Handikapprådet i Ale
kommun; under rubriken ”Rådets sammansättning” skall stycke sju utgå och ersättas
med följande text; ”Ersättarna för handikappföreningarna får närvara vid
handikapprådets sammanträden. För rådet gäller arvodesbestämmelser för
förtroendevalda i Ale kommun.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige gör följande ändring i reglementet för kommunala pensionärsrådet
i Ale kommun; under rubriken ”Rådets sammansättning” skall stycke sex utgå och
ersättas med följande text; ”Ersättarna för pensionärsföreningarna får närvara vid
pensionärsrådets sammanträden. För rådet gäller arvodesbestämmelser för
förtroendevalda i Ale kommun.
2. Kommunfullmäktige gör följande ändring i reglementet för Handikapprådet i Ale
kommun; under rubriken ”Rådets sammansättning” skall stycke sju utgå och ersättas
med följande text; ”Ersättarna för handikappföreningarna får närvara vid
handikapprådets sammanträden. För rådet gäller arvodesbestämmelser för
förtroendevalda i Ale kommun.
___
Expedieras till:
Eva-Marie Ekman, Kommunstyrelsens förvaltning
Vård och omsorgsnämnden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2008-09-29

KF § 118

KS0084/08

Namnbyte av Handikapprådet till Rådet för funktionshinderfrågor
Socialstyrelsens terminologiråd har utkommit med rekommendationer att inte använda
begreppet handikapp. Socialstyrelsen skriver att termen kan upplevas som stigmatiserande
och bör undvikas.
Handikapprådet har tillskrivit kommunstyrelsen med en begäran om att byta namn till Rådet
för funktionshinderfrågor.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-07-02
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att i reglementet för Handikapprådet göra nödvändiga
redaktionella ändringar med anledning av namnbytet.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att i reglementet för Handikapprådet göra nödvändiga
redaktionella ändringar med anledning av namnbytet.
___
Expedieras till:
Eva-Marie Ekman, Kommunstyrelsens förvaltning
Rådet för funktionshinderfrågor
Vård- och omsorgsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2008-09-29

KF § 119

KS0140/08

Revidering av Tekniska nämndens reglemente
Tekniska nämnden har övertagit ansvaret för kommunens bilpool från den 1 mars 2007.
Tidigare var det samhällsbyggnadsenheten som ansvarade för denna.
Revideringen av reglementet avser att under administrationens ansvarsområde lägga till:
• Administrera och handlägga kommunens gemensamma bilpool.
• Rubriken ”Inköpsenheten” ersätts med ”Upphandlingsenheten”.
Under samma rubrik, punkt 2 utgår (LOU) och ersätts med (2007:1091).
Ärendet har behandlats av Tekniska nämnden 2008-06-18, § 50.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-08-05
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat reglemente för Tekniska nämnden.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat reglemente för Tekniska nämnden.
___
Expedieras till:
Tekniska nämnden
Eva-Marie Ekman, Kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2008-09-29

KF § 120

KS0016/08

Fastställande av revideringar i GR:s förbundsordning
Göteborgsregionens kommunalförbund har tillskrivit medlemskommunerna med en
hemställan om att medlemskommunernas fullmäktige skall fastställa förslag till reviderad
förbundsordning.
Förslaget innebär att inom § 2, punkten ”Myndighetsutövning inom valideringsområdet”
utgår samt att punkten ”intagning till gymnasieskolan” justeras från lydelsen ”att svara för
intagningen till gymnasieskolan enligt skollagen” till ”att genom Utbildningsgruppen
svara för intagningen till gymnasieskolan enligt Skollag och Gymnasieförordningen
samt inom ramen för gällande samverkansavtal avseende gymnasieskolan
medlemskommunerna emellan”.
Enligt kommunallagen (3 kap 27 §) skall förbundsordningen fastställas av
förbundsmedlemmarna.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-08-06
Handläggare: Eva-Marie Ekman, 2008-08-06
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer den reviderade förbundsordningen enligt
Göteborgsregionens förbundsfullmäktiges förslag 2008-06-10, § 36.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige fastställer den reviderade förbundsordningen enligt
Göteborgsregionens förbundsfullmäktiges förslag 2008-06-10, § 36.
___
Expedieras till:
Eva-Marie Ekman, Kommunstyrelsens förvaltning
Göteborgsregionens kommunalförbund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

19(25)

Sammanträdesdatum: 2008-09-29

KF § 121

KS0152/08

Naturvårdsavtal på fastigheten Jennylund 1:4 (Mettjärnsområdet, Bohus)
I samband med arbetet att ta fram ett naturvårdsprogram för Ale kommun framkom det att
området vid Mettjärn, 2 km öster om Bohus, hyser en av landets största förekomster av de
båda hotade arterna alkonblåvinge och klockgentiana. Området består av fukthedar med
mycket berg i dagen och mossar. För att områdets värden skall bestå krävs en ganska
resurskrävande skötsel i form av bränning och/eller bete i kombination med buskröjning,
kommunen har i dagsläget inte resurser att utföra skötseln.
Området är utpekat i naturvårdsprogrammet som ett område med unika naturvärden och
ligger på kommunalägd mark inom fastigheten Jennylund 1:4. Vid kontakter med
länsstyrelsen under slutet av 2007 och början av 2008 konstaterades att området har sådana
värden att man kan teckna ett naturvårdsavtal för det.
Naturvårdsavtal tecknas mellan en markägare och länsstyrelsen och innebär att länsstyrelsen
övertar ansvar samt kostnader för skötseln. Eventuella intäkter som skötseln medför t.ex.
virke tillfaller markägaren, avtalet skrivs in på fastigheten vilket medför att det följer
fastigheten oavsett ägarbyten. Länsstyrelsen har lämnat ett förslag på avtal till kommunen för
godkännande.
Att teckna ett naturvårdsavtal innebär inga kostnader för kommunen. Området består av
skogliga impediment och ligger ca 2 km från närmsta samhälle marken har därför ett mycket
lågt marknadsvärde. Inom området finns heller inga planer på exploatering, i ÖP 07 är
området utpekat som särskilt värdefull natur och grönstruktur.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson, kommundirektör, 2008-08-06
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna länsstyrelsens förslag till naturvårdsavtal på
fastigheten Jennylund 1:4.
2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören eller deras respektive ersättare att underteckna avtalet.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna länsstyrelsens förslag till naturvårdsavtal på
fastigheten Jennylund 1:4.
2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören eller deras respektive ersättare att underteckna avtalet.
___
Expedieras till:
Jarl Karlsson
Stig Fredriksson
Länsstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2008-09-29

KF § 122

KS0144/08

Exploateringsavtal till detaljplan för Bostäder inom Skårdal 7:2 i Bohus
Samhällsplaneringsavdelningen har upprättat förslag till exploateringsavtal med AB
Alebyggen avseende rubricerad detaljplan. Området benämns även Skolvägen och kommer
att inrymma ca 12 småhuslägenheter som ska upplåtas med kooperativ hyresrätt. Avtalet
reglerar i huvudsak ansvaret för utbyggnad av allmän platsmark. Alebyggen skall ansvara för
om- och utbyggnad av Skolvägen och Skårdalsvägen, utbyggnad av vändplats med
parkeringsplatser i Ligustergränds förlängning och omläggning av dagvattenledning inom
planområdet. Alebyggen åtar sig också att bygga om en privat va-servis i anslutning till
planområdet. Kommunen åtar sig att bygga ut gång- och cykelväg mellan Skolvägen och
Lindvägen.
Alla kostnader för planens genomförande åvilar Alebyggen förutom kostnaden för utbyggnad av gc-väg mellan Skolvägen och Lindvägen samt halva kostnaden för utbyggnad av
vändplats med parkeringsplatser som kommunen ska betala.
Detaljplanen upprättas med enkelt planförfarande och kommer därför att antas av Miljöoch byggnämnden. Avsikten är att exploateringsavtalet skall godkännas innan detaljplanen
antas.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2008-07-07
Handläggare: Lars Lindström, mark- och exploateringsansvarig
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal med AB Alebyggen avseende
detaljplan för Bostäder inom Skårdal 7:2 i Bohus.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning underteckna
avtalet.
Inlägg
Lars-Ove Hellman (s) meddelar att han inte deltar i beslutet.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal med AB Alebyggen avseende
detaljplan för Bostäder inom Skårdal 7:2 i Bohus.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning underteckna
avtalet.
___
Expedieras till:
Jarl Karlsson
Stig Fredriksson
Lars Lindström, Kommunstyrelsens förvaltning
AB Alebyggen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2008-09-29

KF § 123

KS0151/08

Sammanträdesdagar för Kommunfullmäktige 2009
Enligt arbetsordningen för Kommunfullmäktige ska fullmäktige sammanträda varje månad,
med undantag av juli månad.
Kommunstyrelsens förvaltning har, i samabete med fullmäktiges presidium, tagit fram
nedanstående förslag för när Kommunfullmäktiges sammanträden ska ske under 2009.
Sammanträden föreslås ske enligt följande:
Jan
26

Feb Mars April Maj
23
30
27
25

Juni
15

Juli Aug
31

Sep
28

Okt
26

Nov
30

Lokal:

Medborgarhuset i Alafors. Vid behov eller önskemål kan
Kommunfullmäktiges sammanträden förläggas till annan plats i
kommunen.

Tidpunkt:

Kommunfullmäktiges sammanträden börjar klockan 18:30.

Dec
14

Undantag görs för mars månads sammanträde som börjar klockan 17:00.
Kommunfullmäktiges beslutsförslag:
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till sammanträdesdagar 2009 för
Kommunfullmäktige.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till sammanträdesdagar 2009 för
Kommunfullmäktige.
___
Expedieras till:
Maria Olegård, Kommunstyrelsens förvaltning
Katrin Jönsson, Kommunstyrelsens förvaltning
Ale-Kungälvs Närradioförening

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2008-09-29

KF § 124

KS0176/07

Svar på motion från Bengt Englund (c), Jan Skog (m), Rose-Marie Fihn (fp), Sune
Rydén (kd) och Roland Wall (c) om Carlmarks Industriområde i Älvängen
Bengt Englund (c), Jan Skog (m), Rose-Marie Fihn (fp), Sune Rydén (kd) och Roland Wall
(c) har 2007-08-09 inlämnat en motion med krav på upprustning inom Carlmarks
industriområde i Älvängen. Motionen har remitterats till Miljö- och byggnämnden som
inkommit till kommunstyrelsen med yttrande 2008-01-02.
Motionärerna anser att förslumningen idag är påtaglig och att det bästa vore att ge
fastighetsägaren ett rivningsföreläggande alternativt att Ale kommun köper området och
förlägger en marina där.
Miljö- och byggnämnden anser att ett rivningsföreläggande på vissa byggnader inom
området är en osäker och tidsödande process varför nämnden istället föredrar att kontakt
omgående tas med fastighetsägaren med syfte att få en upprustning till stånd.
Ett kommunalt köp av fastigheten innebär ett stort ekonomisk åtagande med osäkerhet vad
gäller sanering, stabilisering och klimatsäkring.
Motionen föreslås avslås samtidigt som Miljö- och byggnämnden uppmanas att verka för en
upprustning av Carlmarks industriområde.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2008-05-30
Handläggare: Lennart Nilsson, samhällsplaneringschef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Miljö- och byggnämnden att starkt verka för att
Carlmarks industriområde i Älvängen skall upprustas och hållas i vårdat skick.
Inlägg
Jan Skog (m), Rose-Marie Fihn (fp), Jarl Karlsson (s), Roland Wall (c), Sune Rydén (kd),
Göran Karlsson (v), Lars-Ove Hellman (s), Klas Nordh (fp), Rolf Gustavsson (s), Jan A
Pressfeldt (ad) och Stina-Kajsa Melin (s).
Yrkanden
Göran Karlsson (v) och Jan A Pressfeldt (ad) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
beslutsförslag
Jan Skog (m), Rose-Marie Fihn (fp), Roland Wall (c), Sune Rydén (kd) och Klas Nordh (fp)
yrkar avslag på Kommunstyrelsens beslutsförslag.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger och ställer de bägge förslagen mot varan
och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens
beslutsförslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Miljö- och byggnämnden att starkt verka för att
Carlmarks industriområde i Älvängen skall upprustas och hållas i vårdat skick.
Reservation
Rose-Marie Fihn (fp), Klas Nordh (fp), Kristdemokraterna, Centerpartiet reserverar sig mot
beslutet.
___
Expedieras till:
Motionärerna
Lennart Nilsson
Miljö- och byggnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2008-09-29
KF § 125

KS0110/07

Svar på motion Rose-Marie Fihn (fp), om lärarlyftet i Ale kommuns skolor
Rose-Marie Fihn (fp) har i motion till fullmäktige föreslagit kommunfullmäktige att besluta
att genomföra Lärarlyftet i Ale kommun.
Under åren 2007-2010 satsar regeringen 2,8 miljarder på lärarfortbildning. Satsningen
innebär att behöriga lärare skal ha möjlighet att ta tjänstledigt för att studera på högskolan
och behålla större delen av sin lön. Syftet med fortbildningen är att höja lärares kompetens
för att därigenom öka elevens måluppfyllelse. Fokus skall ligga på att stärka lärarens
kompetens i både ämnesteori och ämnesdidaktik. Det statsbidrag som betalas ut är
ersättning för lönekostnader så att lärarna kan bibehålla 80% av sin lön. Skolhuvudmannen
ersätts med 70% för sina kostnader, resterande 30% svarar skolhuvudmannen för.
Barn- och ungdomsnämnden har i beslut 2007-10-23, § 119 anfört att det är viktigt att delta i
lärarlyftet och att barn- och ungdomsförvaltningen håller på att ta fram riktlinjer för
genomförandet.
Utbildnings- och kulturnämnden har i beslut 2007-10-26, § 87 anfört att det inte finns
utrymme i budget för att göra de satsningar man ser behov av. Skolledningen på Ale
gymnasium skulle under hösten 2007 arbeta fram en kompetensutvecklingsplan för de
kommande tre åren. Utbildnings- och kulturnämnden har vidare anfört att om lärarlyftet
finansieras centralt finns goda förutsättningar att uppfylla uppställda mål. Lärarlyftet innebär
att kommunen får betala 24 % av den tjänstledige lärarens lön samt kostnader för vikarier.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-06-25
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Inlägg
Rose-Marie Fihn (fp), Monica Samuelsson (s), Ingemar Serneby (m), Kjell Klerfors (kd),
Hasse Andersson (s) och Roland Wall (c).
Yrkanden
Rose-Marie Fihn (fp), Kjell Klerfors (kd), Monica Samuelsson (s), Roland Wall (c), Ingemar
Serneby (m), Hasse Andersson (s) yrkar bifall till Kommunstyrelsens beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
___
Expedieras till:
Motionären
Eva-Marie Ekman
Barn- och ungdomsnämnden
Utbildnings- och kulturnämnden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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KF § 126

KS0182/08

Interpellation från Rose-Marie Fihn (fp) om Ale kommun kommer att genomföra
Förskolelyftet
Rose-Marie Fihn (fp) har ställt en interpellation, daterad 2008-09-16, till Barn- och
ungdomsnämndens ordförande om förskolelyftet.
Mariam Hagberg (s), vice ordförande i Barn- och ungdomsnämnden, svarar på
interpellationen.
Rose-Marie Fihn (fp) tackar för svaret.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige förklarar interpellationen besvarad.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

