PROTOKOLL

1(28)

Sammanträdesdatum: 2008-11-24
Plats och tid:

A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:30 – 22:00

Närvarande ledamöter:

Inga-Lill Andersson, (s) ordf
Elisabeth Mörner (m)
Leif Gustafsson (m)
Mikael Berglund (m)
Boel Holgersson (c)
Åke Niklasson (c)
Klas Nordh (fp)
Sune Rydén (kd)
Eva Eriksson (s)
Elaine Björkman (s)
Monica Samuelsson (s)
Lars-Ove Hellman (s)
Jessika Forsell (s)
Stina-Kajsa Melin (s)
Catharina Eliasson (s)
Göran Karlsson (v)
Tommy Gustafsson (v)
Torbjörn Köre (mp), § 150-163
Lars-Eric Calås (ad)
Börje Ohlsson (sd)

Jan Skog (m)
Ingemar Serneby (m)
Dan Björk (m)
Markus Larsson (m), § 150-156
Roland Wall (c)
Rose-Marie Fihn (fp)
Kjell Klerfors (kd)
Jarl Karlsson (s)
Eje Engstrand (s)
Hasse Andersson (s)
Solveig Dahlqvist (s)
Willy Kölborg (s)
Rolf Gustavsson (s)
Lars-Gunnar Wallin (s)
Sven Pettersson (s)
Ingmarie Torstensson (v)
Lisa Forsberg (v)
Ulf-Göran Solving (ad)
Helene Ahlberg (ad)

Tjänstgörande ersättare:

Kajsa Nilsson (m), § 157-166
Chatarina Engström (kd)
Mariam Hagberg (s)
Thor Eliasson (s)
Sven Rydén (ad)

Joanna Wolodarska Nordh (fp)
Åke Andersson (s)
Lars-Helge Johansson (s)
Peter Rosengren (mp)

Ersättare och övriga deltagare: Åke Johansson (m)
Anitha Kristiansson (c)
Uno Claesson (s)
Thore Skånberg (s)
Leif Hansson (v)
Stig Fredriksson, kommundirektör

Fredrik Johansson (m)
Lennart Dahl (c)
Christina Oskarsson (s)
Johnny Sundling (v)
Rune Karlsson (sd)
Stefan Lydén, sekreterare

Utses att justera:

Lars-Gunnar Wallin och Boel Holgersson

Justeringens plats och tid:

Kommunledningens lokaler, Ale torg 7

Paragrafer:

150-166

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

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2008-11-24

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

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2008-11-24

Datum för anslags uppsättande:

2008-11-28

Datum för anslags nedtagande:

2008-12-22

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunhuset, Alafors

Underskrift:

Stefan Lydén
__________________________________________________________________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2008-11-24

Innehållsförteckning
Fyllnadsval i Valnämnden efter avsägelse från Robert Hurtig (ad)

4

Avsägelse från Odhiambo Shadrach (c) från uppdrag som ersättare i Barn- och ungdomsnämnden
samt fyllnadsval
5
Svar på motion från Robert Hurtig (ad) och Jan A Pressfeldt (ad) om att återbetala felaktiga
bygglovavgifter

6

Svar på motion från Markus Larsson (m) om miljöbil som förmånsbil

9

Svar på motion från Torbjörn Köre (mp) och Åsa Kasimir Klemedtsson (mp) om skolskjuts

10

Svar på motion från Åke Niklasson (c), Boel Holgersson (c) och Roland Wall (c) om neutrala
skolskjutsar

12

Strategisk plan för Ale kommun efter ändrad utdebitering för år 2009

14

Generell borgen AB Alebyggen 2009

17

Taxa för Miljö- och byggnämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen

19

Förändring i taxan för Förskoleverksamhet och Skolbarnomsorg

20

Motioner som inte beretts färdigt

22

Fastställande av kungörelse av Kommunfullmäktiges sammanträde 2009

23

Redovisning av ej verkställda fullmäktigebeslut 071101-081031

24

Rapportering av ortsutvecklingsmöten hösten 2008

25

Extra Kommunfullmäktigesammanträde 2008-12-04

26

Motion från Rose-Marie Fihn (fp), Lars-Erik Carlbom (fp) och Klas Nordh (fp) om resegaranti för
färdtjänsten
27
Motion från Jan Skog (m), Rose-Marie Fihn (fp), Sune Rydén (kd) och Roland Wall (c) om
skolbibliotek och biblioteksplan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2008-11-24
KF § 150

KS0003/08

Fyllnadsval i Valnämnden efter avsägelse från Robert Hurtig (ad)
Kommunfullmäktige beslutade, vid sitt sammanträde 2008-10-27, att entlediga Robert Hurtig
(ad) från sitt uppdrag som ersättare i Valnämnden. Kommunfullmäktige har nu att utse en
ersättare till Robert Hurtig (ad).
Valberedningens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige utser Ulf-Göran Solvning (ad) till ersättare i Valnämnden för
perioden fram till 2010-12-31.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige utser Ulf-Göran Solvning (ad) till ersättare i Valnämnden för
perioden fram till 2010-12-31.
___
Expedieras till:
Robert Hurtig
Ulf-Göran Solvning
Valnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2008-11-24

KF § 151

KS0003/08

Avsägelse från Odhiambo Shadrach (c) från uppdrag som ersättare i Barn- och
ungdomsnämnden samt fyllnadsval
Odhiambo Shadrach (c) begär i skrivelse, daterad 2008-11-09, om entledigande från uppdrag
som ersättare i Barn- och ungdomsnämnden.
Valberedningens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige entledigar Odhiambo Shadrach (c) från sitt uppdrag som ersättare i
Barn- och ungdomsnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Inger Zackrisson (c) som ny ersättare i Barn- och
ungdomsnämnden.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Odhiambo Shadrach (c) från sitt uppdrag som ersättare i
Barn- och ungdomsnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Inger Zackrisson (c) som ny ersättare i Barn- och
ungdomsnämnden.
___
Expedieras till:
Odhiambo Shadrach
Inger Zackrisson
Maria Olegård
Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2008-11-24

KF § 152

KS0132/06

Svar på motion från Robert Hurtig och Jan A Pressfeldt (ad) om att återbetala
felaktiga bygglovavgifter
Robert Hurtig (ad) och Jan A. Pressfeldt (ad) har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige om att återbetala felaktiga bygglovsavgifter, 10 år tillbaka i tiden.
Robert Hurtig och Jan A. Pressfeldt har krävt att felaktiga bygglovsbeslut skall upphävas
retroaktivt, erlagda bygglovsavgifter skall återbetalas och att detta skall gälla 10 år tillbaka i tiden, d.v.s. från och med år 1996.
Enligt 8 kap 4 § erfordras inte bygglov för vissa åtgärder rörande 1- 2 bostadshus, t.ex.
tillbyggnad av bostadsfastighet samt komplementbyggnader. Detta gäller om fastigheten
är belägen utanför samlad bebyggelse och att området inte är detaljplanelagt.
Kommunen kan emellertid besluta om att även dessa åtgärder skall vara
bygglovspliktiga.
I nu aktuell fråga har beslutande nämnd 1987-06-02 fattat beslut om vilka områden som
skall anses utgöra samlad bebyggelse och där nybyggnation, markåtgärder och rivning
blir bygglovspliktiga åtgärder. Ytterligare beslut togs 2003-03-27 om riktlinjer för
bygglovsgivning utanför planlagt område.
Miljö- och byggnämnden har i sitt yttrande anfört att motionen inte bör bifallas
eftersom det saknas tydliga riktlinjer för handläggning av bygglovsärenden utanför
detaljplanelagt område samt att det råder politisk oenighet om begreppet ”samlad
bebyggelse” samt att området har förändrats fysiskt under de senaste tio åren.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen, 2007-08-16, § 47, varvid ärendet
återremitterades till kommunstyrelsens förvaltning.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-08-28
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Under Kommunfullmäktiges sammanträde, 2008-10-27, § 145, bordlades ärendet.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Inlägg
Rolf Gustavsson (s), Rose-Marie Fihn (fp), Jan Skog (m), Sune Rydén (kd), Leif
Gustavsson (m), Ulf-Göran Solving (ad), Roland Wall (c) och Jarl Karlsson (s).
Yrkanden
Rolf Gustavsson (s) och Jarl Karlsson (s) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
beslutsförslag.
Rose-Marie Fihn (fp), Jan Skog (m), Leif Gustavsson (m), Ulf-Göran Solving (ad) och
Roland Wall (c) yrkar avslag på Kommunstyrelsens beslutsförslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

6(28)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2008-11-24

KF § 152 (forts.)

KS0132/06

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 RoseMarie Fihns (s) avslagsyrkande röstar nej.
Under omröstningen avges 25 ja-röster och 20 nej-röster. Två personer avstår från att
rösta. Hur var och en röstar framgår av omröstningsbilagan till detta protokoll.
Ordföranden konstaterar att Kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
Kommunstyrelsens beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation
Reservation mot beslutet lämnas av Folkpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna,
Roland Wall (c), Ulf-Göran Solving (ad), Sven Rydén (ad) och Sverigedemokraterna.
___
Expedieras till:
Robert Hurtig
Jan A Pressfeldt
Miljö- och byggnämnden
Eva-Marie Ekman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2008-11-24
KF § 152 (forts)
Omröstningsbilaga
KF § 152, 2008-11-24

JA (bifall till KS förslag)

Jan Skog m
Elisabeth Mörner m
Ingemar Serneby m
Leif Gustavsson m
Dan Björk m
Mikael Berglund m
Markus Larsson m

X
X
X
X
X
X
X

Boel Holgersson c
Roland Wall c
Åke Niklasson c

X
X

Rose-Marie Fihn fp
Johanna Wolodarska Nordh 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
Mariam Hagberg s
Monica Samuelsson s
Solveig Dahlqvist s
Lars-Ove Hellman s
Willy Kölborg s
Jessika Forsell s
Rolf Gustavsson s
Lars-Helge Johansson s
Thor Eliasson s
Stina-Kajsa Melin s
Lars Gunnar Wallin s
Catharina Eliasson s
Sven Pettersson s

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Göran Karlsson v
IngmarieTorstensson v
Tommy Gustafsson v
Lisa Forsberg v

X
X
X
X

Peter Rosengren mp
Torbjörn Köre mp

X

Börje Olsson ad
Inga-Lill Andersson s ordf
Summa:

Avstår

X

X

Sven Rydén ad
Ulf-Göran Solving ad
Robert Hurtig ad
Heléne Ahlberg ad

Justerandes sign

Nej (avslag KS
förslag)

X
X
X
X

X
X
25
Utdragsbestyrkande

20

2

Deltar inte i
beslutet
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Sammanträdesdatum: 2008-11-24
KF § 153

KS0203/07

Svar på motion från Markus Larsson (m) om miljöbil som förmånsbil
Markus Larsson (m) har lämnat in en motion daterad 2007-09-24, där han föreslår att Ale
kommun erbjuder sina anställda att leasa etanol- eller biogasdrivna bilar, som betalas via
bruttolöneavdrag. Det konstateras att i Ales strategiska plan betonas vikten av att kommunen
bidrar till hög beredskap och prioriterar åtgärder för att begränsa effekterna av en
klimatförändring.
Genom föreliggande förslag kan kommunen erbjuda tillsvidareanställd personal möjligheten
att bidra till en positiv samhällsutveckling samtidigt som det kan vara ett ekonomiskt
fördelaktigt erbjudande för personalen och därigenom stärka Ale i rollen som en attraktiv
arbetsgivare.
Efter att ha varit i kontakt med några kommuner och ett kommunalförbund som erbjudit sina
anställda miljöbil som förmånsbil, så konstaterar förvaltningen tillsammans med
inköpsenheten att det är möjligt att upphandla tjänst/tjänster som skulle göra det möjligt att
erbjuda tillsvidareanställd personal miljöbil som förmånsbil genom bruttolöneavdrag.
Den ekonomiska effekten för de anställda innebär betydligt billigare månadskostnad jämfört
med privat finansiering. För arbetsgivaren är det kostnadsneutralt i så motta att inga direkta
kostnader uppstår. Dock tillkommer viss administration såsom verkställande av
bruttolöneavdrag, fakturahantering och information. Som framgår av ovanstående kommer
dock merparten av det administrativa arbetet att upphandlas.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Sven-Olof Frisk, 2008-09-02
Handläggare: Sven-Olof Frisk, tf personalchef
Under Kommunfullmäktiges sammanträde, 2008-10-27, § 146, bordlades ärendet.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Inlägg
Markus Larsson (m) och Jarl Karlsson (s).
Yrkanden
Markus Larsson och Jarl Karlsson (s) yrkar bifall till Kommunstyrelsens beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
___
Expedieras till:
Markus Larsson
Sven-Olof Frisk
Claes Rickstedt
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2008-11-24

KF § 154

KS0231/07

Svar på motion från Torbjörn Köre (mp) och Åsa Kasimir Klemedtsson (mp) om
skolskjuts
Torbjörn Köre (mp) och Åsa-Kasimir Klemedtsson (mp) har i en motion, daterad 2007-1026, föreslagit en förändring av reglerna för busskort. Samma regler för busskort ska gälla i
kommunen oberoende vilken av grundskolorna i Ale en elev valt.
Motionen har remitterats till Barn- och Ungdomsnämnden som, 2008-02-06, § 5 yrkar bifall
till motionen. I nämndens remissvar diskuteras skolskjutsbegreppet. Nuvarande regler
klarlägger under vilka förutsättningar kommunen är skyldig att erbjuda skolskjuts. Begreppet
”skolskjuts” innebär busstur i ordinarie linjetrafik eller taxiskjuts. Ett hundratal barn åker helt
eller delvis taxi till och från Ales skolor idag eftersom bussarna inte går överallt eller i
tillräcklig omfattning. Att förändra kommunens regler för endast busskorten, i enlighet med
motionärernas syften, innebär därför inte att alla elever får rätt till taxiskjuts.
Barn- och ungdomsnämnden menar att om förslaget i motionen ska genomföras krävs
särskilda skolskjutsbesämmeler för elever som valt annan skola i kommunen än den av
kommunen tilldelade. Detta eftersom de nu gällande reglerna även omfattar elever i behov av
taxiskjuts. I de fall då en elev valt en annan skola inom kommunen än den tilldelade skall
dessa elever få taxiskjuts till och från av kommunen tilldelad skola och efter detta ta sig vidare
på egen hand (ett förfarande som godkänts av Länsrätten i Skåne). Kommunens
bestämmelser för skolskjuts föreslås i enlighet med detta bli förändrade så att det framgår att
endast elever som valt den skola de tilldelats av kommunen och inte har möjlighet att
använda ordinarie linjetrafik har rätt till taxiskjuts.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit del av ärendet och noterar Barn- och
ungdomsnämndens ekonomiska beräkning vilken baseras på att 120 barn skulle vara
berättigade till busskort om motionen bifalls. Av redovisningen framgår att kostnadsökningen
för att bevilja busskort till 120 barn är 235.000 kronor.
Kostnaden för taxiresor är individuell för varje elev. Vad gäller rätten till taxiresor ligger
snittkostnaden per elev idag på 25.000 kronor per år. Av förvaltningens tjänsteskrivelse
framgår att det är svårt att beräkna den ökade kostanden för taxiresorna.
Kommunstyrelsens förvaltning ser betydelsen och värdet i att erbjuda elever lika rätt till
busskort och noterar samtidigt att det inte finns några centrala medel för att finansiera en
sådan kostnadsökning, utan förutsätter att vid ett bifall till motionen finansiering kan ske
inom ramen för beviljat kommunbidrag för Barn- och ungdomsnämnden.
Utöver detta har Kommunstyrelsens förvaltning inget att tillägga mer än det som framgår av
Barn- och Ungdomsnämndens remissvar.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-06-04
Handläggare: Stefan Lydén, förvaltningssekreterare
Under Kommunfullmäktiges sammanträde, 2008-10-27, § 147, bordlades ärendet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2008-11-24

KF § 154 (forts.)

KS0231/07

Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Barn- och ungdomsnämnden att förändra
bestämmelserna för skolskjuts så att de elever som väljer annan skola i kommunen än den
av kommunen tilldelade får samma rätt till busskort som de elever som valt den skola de
tilldelats av kommunen. Rätt till taxi gäller endast mellan hemmet och anvisad kommunal
skola även för de elever som valt annan skola.
3. Kommunfullmäktige noterar att Barn- och ungdomsnämnden inte kan påräkna ytterligare
medel för genomförande av motionen utöver beviljad ram samt notera att ändringen inte
kan genomföras förrän läsåret 2009/2010.
Inlägg
Torbjörn Köre (mp) och Eje Engstrand (s).
Yrkanden
Torbjörn Köre (mp) och Eje Engstrand (s) yrkar bifall till Kommunstyrelsens beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Barn- och ungdomsnämnden att förändra
bestämmelserna för skolskjuts så att de elever som väljer annan skola i kommunen än den
av kommunen tilldelade får samma rätt till busskort som de elever som valt den skola de
tilldelats av kommunen. Rätt till taxi gäller endast mellan hemmet och anvisad kommunal
skola även för de elever som valt annan skola.
3. Kommunfullmäktige noterar att Barn- och ungdomsnämnden inte kan påräkna ytterligare
medel för genomförande av motionen utöver beviljad ram samt noterar att ändringen inte
kan genomföras förrän läsåret 2009/2010.
___
Expedieras till:
Torbjörn Köre
Åsa Kasimir-Klemedtsson
Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2008-11-24

KF § 155

KS0246/07

Svar på motion från Åke Niklasson (c), Boel Holgersson (c) och Roland Wall (c) om
neutrala skolskjutsar
Åke Niklasson (c), Boel Holgersson (c) och Roland Wall (c) har i en motion, daterad 2007-1113, föreslagit att en neutral skolskjuts införs i Ale kommun.
Alla elever i kommunen föreslås, enligt förslaget, ges en rätt till skolskjuts motsvarande
sträckan till kommunens skola för skolområdet. Oavsett vem som är huvudman för den skola
som eleven går i. Motionen har blivit remitterad till Barn- och ungdomsnämnden som
behandlat motionen 2008-02-06, § 6.
I sitt remissvar hänvisar Barn- och ungdomsnämnden till sitt eget remissvar med anledning av
motionen från Miljöpartiet ”Skolskjuts för alla”.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit del av ärendet och noterar Barn- och
ungdomsnämndens ekonomiska bedömning. Av bedömningen framgår att kostnadsökningen
för en ”neutral skolskjuts”, vad gäller busskortsdelen, är 235.000 kronor.
Utöver detta tillkommer kostnad för taxiresor vilken är individuell för varje elev. Av
förvaltningens tjänsteskrivelse framgår att det är svårt att beräkna den ökade kostanden för
taxiresorna.
Kommunstyrelsens förvaltning ser betydelsen och värdet i att erbjuda elever lika rätt till
busskort och noterar samtidigt att det inte finns några centrala medel för att finansiera en
sådan kostnadsökning, utan förutsätter att vid ett bifall till motionen finansiering kan ske
inom ramen för beviljat kommunbidrag för Barn- och ungdomsnämnden.
Utöver detta har kommunstyrelsens förvaltning inget att tillägga mer än det som framgår av
Barn- och Ungdomsnämndens remissvar.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-04-14
Handläggare: Stefan Lydén, förvaltningssekreterare
Under Kommunfullmäktiges sammanträde, 2008-10-27, § 148, bordlades ärendet.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Inlägg
Åke Niklasson (c), Eje Engstrand (s) och Ingemar Serneby (m).
Yrkanden
Åke Niklasson (c), Ingemar Serneby (m) yrkar avslag på Kommunstyrelsens beslutsförslag.
Propositionsordning
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2008-11-24

KF § 155 (forts.)

KS0246/07

Ordföranden frågar Kommunfullmäktige om fullmäktige beslutar i enlighet med
Kommunstyrelsens beslutsförslag eller om fullmäktige beslutar i enlighet med Åke Niklassons
(c) avslagsyrkande och finnner att fullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens
beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation
Reservation mot beslutet lämnas av Folkpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och
Sverigedemokraterna.
___
Expedieras till:
Åke Niklasson
Boel Holgersson
Roland Wall

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2008-11-24

KF § 156

KS0001/08

Strategisk plan för Ale kommun efter ändrad utdebitering för år 2009
Sveriges Kommuner och Landsting har i cirkulär 08:70 lämnat en skatteprognos för åren
2009-2011 vilken innebär en betydande nedrevidering av skatteunderlaget för åren 2009 och
2010. Den senaste tidens finansoro och lågkonjunktur är anledningen till försämringen.
Indikationer finns på att det kan komma ytterligare försämringar. Detta kan leda till att de
förutsättningar som fanns vid tiden för beslutet om strategisk plan och budget 2009-2010
kraftigt kan förändras.
Enligt bifogad skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, daterad 2008-10-30, föreslås att
kommunens utdebitering för 2009 blir 22,30 kronor per skattekrona. Detta förväntas
innebära en intäktsökning med 14,3 mkr för år 2009 och 14,6 mkr för 2010. Denna
skattehöjning skall kompensera för de minskade skatteintäkterna. Förvaltningen har på
ordförandens uppdrag bearbetat den strategiska planen utifrån de nya förutsättningarna. Den
strategiska planen kommer därmed att revideras med den nya skatteprognosen/skattesatsen
och överskjutande medel, 8,0 mkr år 2009 och 0,4 mkr år 2010, tillförs kommunstyrelsens
budget för särskilda satsningar. De tidigare beslutade kommunbidragen till övriga nämnder
förändras inte.
Nya beräkningar på skatteintäkter, fördelning av kommunbidrag, resultaträkning,
balansräkning och finansieringsanalys bifogas.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2008-11-03
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut, KF 2008-09-29 § 116.
2. Kommunfullmäktige fastställer kommunens utdebitering till 22,30 kronor per skattekrona.
3. Kommunfullmäktige antar förslag till strategisk plan för Ale kommun med vision 2020,
budget 2009-2010, investeringsplan 2009-2012 samt ägardirektiv till AB Alebyggen.
4. Kommunfullmäktige antar förslag till resultatbudget, balansbudget och
finansieringsbudget för år 2009 och 2010.
5. 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 åt 2009.
6. Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnderna att redovisa respektive detaljbudget för 2009
vid kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2009.
7. Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att under 2009 och 2010 pröva och
godkänna de investeringar som är markerade med fetstil i investeringsplanen för 20092010.
8. Kommunfullmäktige ger nämnderna möjlighet att göra mindre omdisponeringar inom sin
totala investeringsbudget 2009 och 2010 efter godkännande av kommunstyrelsens
arbetsutskott.
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9. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att göra nödvändiga
kommunbidragsförändringar respektive år när 2009 och 2010 års löneavtal har
färdigförhandlats.
10. Kommunfullmäktige fastställer att kommunens låneskuld vid årsskiftet 2010/2011 får
uppgå till högst 250 mkr.
11. Kommunfullmäktige behandlar senast 2008-11-30 frågan avseende borgen för AB
Alebyggen.
Inlägg
Jarl Karlsson (s), Jan Skog (m), Peter Rosengren (mp), Sune Rydén (kd), Rose-Marie Fihn
(fp), Roland Wall (c), Kjell Klerfors (kd), Göran Karlsson (v) och Hasse Andersson (s).
Yrkanden
Jarl Karlsson (s), Peter Rosengren (mp) och Hasse Andersson (s) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens beslutsförslag.
Jan Skog (m), Rose-Marie Fihn (fp), Roland Wall (c) och Kjell Klerfors (kd)
yrkar att ärendet bordläggs.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras tjugo minuter.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska bordläggas eller avgöras idag och finner
att Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs.
Ordföranden redovisar en omröstningsordning som Kommunfullmäktige godkänner. Den
som bifaller Kommunstyrelsens beslutsförslag röstar ja och den som bifaller Jan Skogs (m)
bordläggningsyrkande röstar nej.
Under omröstningen avges 26 ja-röster och 21 nej-röster. Hur var och en röstar framgår av
omröstningsbilagan till detta protokoll.
Ordföranden konstaterar att Kommunfullmäktige enligt Kommunallagens regler för
minoritetsbordläggning beslutat att bordlägga ärendet.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
___
Expedieras till:
Sten Åhrman
Helene Ramert
Kommunfullmäktige
Justerandes sign
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Omröstningsbilaga
KF § 156, 2008-11-24

JA (bifall till KS förslag)

Jan Skog m
Elisabeth Mörner m
Ingemar Serneby m
Leif Gustavsson m
Dan Björk m
Mikael Berglund m
Markus Larsson m

X
X
X
X
X
X
X

Boel Holgersson c
Roland Wall c
Åke Niklasson c

X
X
X

Rose-Marie Fihn fp
Johanna Wolodarska Nordh 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
Mariam Hagberg s
Monica Samuelsson s
Solveig Dahlqvist s
Lars-Ove Hellman s
Willy Kölborg s
Jessika Forsell s
Rolf Gustavsson s
Lars-Helge Johansson s
Thor Eliasson s
Stina-Kajsa Melin s
Lars Gunnar Wallin s
Catharina Eliasson s
Sven Pettersson s

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Göran Karlsson v
IngmarieTorstensson v
Tommy Gustafsson v
Lisa Forsberg v

X
X
X
X

Peter Rosengren mp
Torbjörn Köre mp

X
X

Sven Rydén ad
Ulf-Göran Solving ad
Robert Hurtig ad
Heléne Ahlberg ad

Börje Olsson ad
Inga-Lill Andersson s ordf
Summa:
Justerandes sign

Nej (avslag KS
förslag)

X
X
X
X

X
X
26
Utdragsbestyrkande
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Generell borgen AB Alebyggen 2009
Kommunfullmäktige beslöt 2007-11-26, § 143 att teckna kommunal borgen för AB
Alebyggen under en tid av högst 10 år och intill ett belopp av högst 700 Mkr avseende lån för
bostadsändamål och lokaler för allmänna ändamål. I av kommunfullmäktige antagen
finanspolicy, 2006-11-27 § 137, stadgas att borgensbeslut skall prövas årligen.
Kommunens borgensåtagande för AB Alebyggen uppgick vid årsskiftet 2007/2008 till 669,8
Mkr. Fastigheternas avskrivningar uppgår årligen till 22 Mkr och målsättningen är att
amortering av krediterna skall ske med motsvarande belopp. Aktuell skuld med kommunal
borgen uppgår nu till 674,6 Mkr.
AB Alebyggen har inkommit med en ansökan om att bibehålla den generella borgen på 700
Mkr även 2009. Bolaget önskar ett borgensåtagande från kommunen som ger utrymme för
planering och upphandling av nyproduktion och förvärv av planerade projekt under 2009.
Aktuella förvärv avser Alebyggens 25 lägenheter inom bostadsrättsföreningen Trollevik i
Nödinge som är under ombildning. Alebyggens lägenheter kommer efter förvärv att hyras ut
som hyresrätt. Förhandlingarna är långt framskridna och förvärv kan komma att genomföras
under 2008.
Nyproduktion under 2009 avser ett bostadsbestånd i Bohus med 12 stycken kedjehus som
planeras för blockuthyrning till en kooperativ hyresrättsförening.
Förvärv, nyproduktion och amortering sker periodiskt varför bolaget önskar en
likviditetsmarginal mellan borgensåtagande och aktuell upplåning.
Borgensbehovet för 2009 redovisas enligt följande:
Mkr
AB Alebyggens beräknade upplåningsvolym 2008-12-31
Upplåningsbehov 2009
Förvärv lgh Trollevik
Nyproduktion Bohus
Årlig amortering avgår
Erforderlig likviditetsmarginal
Borgensbehov 2009

673
17
12
-22
20
700

Kommunen har ett stort borgensåtagande för bolaget. Om de planerade åtgärderna är
angelägna för kommunens utveckling bedömer kommunstyrelsens förvaltning att
borgensansökan kan bifallas. På sikt kan det emellertid bli nödvändigt att förändra bolagets
finansieringsformer.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2008-10-09
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige upphäver beslut 2007-11-26, § 143, och tecknar kommunal borgen
för AB Alebyggen under en tid om högst 10 år och intill ett belopp av högst 700 Mkr
avseende lån för bostadsändamål och lokaler för allmänna ändamål.
Justerandes sign
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2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen, eller
deras ställföreträdare, att för kommunens räkning fortlöpande underteckna erforderliga
borgenshandlingar inom angiven ram.
BESLUT

1. Kommunfullmäktige upphäver beslut 2007-11-26, § 143, och tecknar kommunal borgen
för AB Alebyggen under en tid om högst 10 år och intill ett belopp av högst 700 Mkr
avseende lån för bostadsändamål och lokaler för allmänna ändamål.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen, eller
deras ställföreträdare, att för kommunens räkning fortlöpande underteckna erforderliga
borgenshandlingar inom angiven ram.
___

Expedieras till:
Stig Fredriksson
Jarl Karlsson
Helene Ramert
AB Alebyggen

Justerandes sign
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Taxa för Miljö- och byggnämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen
Gällande taxa enligt plan- och bygglagen (PBL), för Ale kommun, är från 1996. Sedan dess
har kommunfullmäktige beslutat höja grundbeloppet (G) från 26 till 33 kr, från och med
2003-08-01. Det förslag som miljö- och byggförvaltningen utarbetat bygger på Sveriges
Kommuner och Landstings (SKL) taxa från 2004. Avsikten med taxan är att kommunerna
skall få kostnadstäckning för handläggning och hantering av ärenden med stöd av Plan- och
bygglagen.
Genom grundbeloppet (G) i taxan kan kostnadstäckningsgraden varieras.
Dock kan beloppet inte sättas högre än vad som utgör den genomsnittliga självkostnaden för
åtgärderna. Miljö- och byggförvaltningen bedömer att det för närvarande inte finns anledning
att justera grundbeloppet (G). Slutsatsen bygger på det ekonomiska resultatet för de senaste 4
åren avseende bygglov. Revidering av taxan motiveras i första hand av modernisering,
komplettering, anpassning och ökad kostnadstäckning för övriga funktioner som är
involverade i handläggningen av ärenden såsom ex kommunekolog, räddningstjänst, miljöoch hälsoskyddsinspektör.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2008-10-15
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunfullmäktige beslutar anta Miljö- och byggnämndens förslag till ny taxa enligt
Plan- och bygglagen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kostnadstäckningsgraden skall vara ca 75 % över tiden.
3. Kommunfullmäktige beslutar delegera till Miljö- och byggnämnden att besluta om
förändringar av grundbeloppet (G) i taxa enligt Plan- och bygglagen i syfte att
upprätthålla en kostnadstäckningsgrad om ca 75 % över tiden.
4. Kommunfullmäktige beslutar att ny taxa skall gälla från och med 2009-01-01.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar anta Miljö- och byggnämndens förslag till ny taxa enligt
Plan- och bygglagen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kostnadstäckningsgraden skall vara ca 75 % över tiden.
3. Kommunfullmäktige beslutar delegera till Miljö- och byggnämnden att besluta om
förändringar av grundbeloppet (G) i taxa enligt Plan- och bygglagen i syfte att
upprätthålla en kostnadstäckningsgrad om ca 75 % över tiden.
4. Kommunfullmäktige beslutar att ny taxa skall gälla från och med 2009-01-01.
___
Expedieras till:
Miljö- och byggnämnden
Helene Ramert
Sten Åhrman
Justerandes sign
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Förändring i taxan för Förskoleverksamhet och Skolbarnomsorg
Barn- och ungdomsnämnden föreslog inför beslut om budget 2008 att göra förändringar i
taxan för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.
Maxtaxans intentioner var att införa enhetstaxa dvs. inga nivåer och en högsta kostnad på 1
260 kr per barn och månad. Barn- och ungdomsnämnden valde att använda tre
kostnadsnivåer enligt följande:
<15 tim. högsta taxa
756 kr
15-30 tim. högsta taxa 1 008 kr
>30 tim. högsta taxa
1 260 kr
Nämnden föreslår nu att mellannivån tas bort och att taxan från och med 2008 skall vara
konstruerad på följande sätt:
<15 tim. högsta taxa
>15 tim. högsta taxa

756 kr
1 260 kr

Förslaget berör ca 650 barn och innebär en genomsnittlig kostnadsökning på 125 kr per barn
och månad. För förvaltningen innebär det en årlig intäktsökning på ca 1 miljon kronor.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2008-01-23
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att förändring i taxan för Förskoleverksamheten och
Skolbarnomsorgen sker i enlighet med ovanstående förslag genom att mellannivån tas
bort.
2. Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan skall gälla från och med 2009-01-01.
Inlägg
Eje Engstrand (s) och Rose-Marie Fihn (fp).
Yrkanden
Eje Engstrand (s) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Rose-Marie Fihn (fp) yrkar avslag på Kommunstyrelsens beslutsförslag.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger och ställer därefter beslutsförslagen mot
varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens
beslutsförslag.
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BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att förändring i taxan för Förskoleverksamheten och
Skolbarnomsorgen sker i enlighet med ovanstående förslag genom att mellannivån tas
bort.
2. Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan skall gälla från och med 2009-01-01.
Reservation
Reservation mot beslutet lämnas av Folkpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna,
Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Aledemokraterna.
___
Expedieras till:
Barn- och ungdomsnämnden
Helene Ramert
Sten Åhrman
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Motioner som inte beretts färdigt
Enligt kommunallagen ska en motion beredas, så att fullmäktige kan fatta beslut med
anledning av motionen inom ett år från det 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.
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat bifogad förteckning över ej slutbehandlade
motioner.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-10-17
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.

___
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Fastställande av kungörelse av Kommunfullmäktiges sammanträde 2009
Enligt kommunallagens 5 kap, 10 §, ska uppgift om tid och plats för Kommunfullmäktiges
sammanträden, minst en vecka före sammanträdesdagen, införas i den eller de ortstidningar
som Kommunfullmäktige bestämmer.
Under 2008 har uppgift om tid och plats samt ett urval ur Kommunfullmäktiges
föredragningslista införts i Alekuriren. Kungörelsen har därutöver, förutom att den i
enlighet med bestämmelserna i kommunallagen anslagits på kommunens anslagstavla,
funnits på kommunens hemsida.
Kommunfullmäktiges presidie föreslår samma tillvägagångssätt för 2009. Uppgift om tid
och plats för Kommunfullmäktiges sammanträden under 2009 kungörs i Alekuriren.
Föredragningslistan ska finnas tillgänglig på kommunens hemsida, www.ale.se, på
kommunens officiella anslagstavla samt på biblioteken.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-10-17
Handläggare: Stefan Lydén, förvaltningssekreterare
Beslutsförslag:
1. Kommunfullmäktige beslutar att Kommunfullmäktiges sammanträden under 2009
kungörs i Alekuriren.
2. Kommunfullmäktige beslutar också att föredragningslistan ska finnas tillgänglig på
kommunens hemsida www.ale.se, kommunens officiella anslagstavla samt på biblioteken.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att Kommunfullmäktiges sammanträden under 2009
kungörs i Alekuriren.
2. Kommunfullmäktige beslutar också att föredragningslistan ska finnas tillgänglig på
kommunens hemsida www.ale.se, kommunens officiella anslagstavla samt på
biblioteken.
___
Expedieras till:
Frida Rydeling
Medborgarkontoret
Margareta Nilsson
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Redovisning av ej verkställda fullmäktigebeslut 071101-081031
Kommunfullmäktige har i beslut, daterat 2005-03-29, § 9, beslutat att Kommunstyrelsen och
kommunens nämnder årligen i ett särskilt ärende ska redovisa beslutsuppdrag, ”ej verkställda
beslut”, som Kommunfullmäktige lämnat till nämnderna.
Besluten ska redovisas på Kommunfullmäktiges sammanträde i november.
Nedan framförda redovisning över ej verkställda fullmäktigebeslut gäller för perioden 200711-01 fram till 2008-10-31. Kommunfullmäktige har, sedan det senaste rapporteringstillfället,
2007-10-31, givit nämnderna i uppdrag att genomföra sex uppdrag.
Kommunstyrelsens förvaltning har under november 2008 undersökt verkställigheten av dessa
beslut och funnit att samtliga beslut har blivit verkställda eller är på god väg att bli verkställda.
Två av besluten (KF § 67 och KF § 143) är av sådan art att de inte rimligtvis kan ha hunnit bli
verkställda i sin helhet.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-10-17
Handläggare: Stefan Lydén, förvaltningssekreterare
Beslutsförslag:
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen av ej verkställda beslut.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen av ej verkställda beslut.
___
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Rapportering av ortsutvecklingsmöten hösten 2008
Ortsutvecklingsmöten är en del i Ale kommuns dialog med kommunmedborgarna och på
dessa möten behandlas frågor som är viktiga för orterna och information förmedlas till och
från boende i aktuella ämnen. Mötena innebär en möjlighet att framföra lokala idéer och
utvecklingsförslag direkt till kommunala beslutsfattare.
Under oktober månad 2008 genomfördes det ortsutvecklingsmöten i tio orter i Ale
kommun; Alafors, Alvhem, Bohus, Hålanda, Nol, Nödinge, Skepplanda, Starrkärr, Surte
och Älvängen. Antalet personer som besöker ortsutvecklingsmötena ligger stabilt på ungefär
900 personer varje år.
Minnesanteckningar från respektive ortsutvecklingsmöte har lämnats till
Kommunfullmäktiges sammanträde.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-10-17
Handläggare: Stefan Lydén, förvaltningssekreterare
Korta rapporter från höstens ortsutvecklingsmöten lämnas av Thor Eliasson (s), Roland
Wall (c), Lisa Forsberg (v), Mariam Hagberg (s), Lars-Ove Hellman (s), Sven Pettersson (s),
Kent Carlsson (s), Chatarina Eliasson (s), Jessica Forsell (s) och Kjell Klerfors (kd).
Inlägg
Leif Gustavsson (m)
Inga-Lill Andersson, ordförande, presenterar följande beslutsförslag:
1. Kommunfullmäktige noterar minnesanteckningarna från respektive
ortsutvecklingsmöte.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till varje nämnd att, utifrån minnesanteckningarna,
besvara sina frågor och överlämna dem till berört ortsutvecklingsmötes presidium senast
den 1 mars 2009.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar minnesanteckningarna från respektive
ortsutvecklingsmöte.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till varje nämnd att, utifrån minnesanteckningarna,
besvara sina frågor och överlämna dem till berört ortsutvecklingsmötes presidium senast
den 1 mars 2009.
___
Expedieras till:
Samtliga förvaltningar
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Extra Kommunfullmäktigesammanträde 2008-12-04
Inga-Lill Andersson (s), ordförande, föreslår ett extra kommunfullmäktigesammanträde den 4
december 2008 kl 18.30 i Medborgarhuset, Alafors för att behandla dagens bordlagda ärende
om Strategisk plan för Ale kommun efter ändrad utdebitering för år 2009. Motivet är
att få en skyndsam handläggning av ärendet.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att ha ett extra Kommunfullmäktige 2008-12-04, klockan
18:30 i Medborgarhuset, Alafors för att behandla dagens bordlagda ärende om
Strategisk plan för Ale kommun efter ändrad utdebitering för år 2009.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2008-11-24

KF § 165

KS0232/08

Motion från Rose-Marie Fihn (fp), Lars-Erik Carlbom (fp) och Klas Nordh (fp) om
resegaranti för färdtjänsten
Rose-Marie Fihn (fp), Lars-Erik Carlbom (fp) och Klas Nordh (fp) har lämnat in en motion,
daterad 2008-11-11, om resegaranti för färdtjänsten.
Motionärerna föreslår att Kommunfullmäktige ska besluta att införa en resegaranti vilken ska
innebära att färdtjänstresenärer ska slippa betala avgiftstaxan om färdtjänsten kommer mer än
tjugo minuter för sent.
BESLUT
1.
Kommufullmäktige överlämnar motionen till Kommunstyrelsen för beredning.
___
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Håkan Spång

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2008-11-24

KF § 166

KS0231/08

Motion från Jan Skog (m), Rose-Marie Fihn (fp), Sune Rydén (kd) och Roland Wall
(c) om skolbibliotek och biblioteksplan
Jan Skog(m), Rose-Marie Fihn (fp), Sune Rydén (kd) och Roland Wall (c) har lämnat in en
motion, daterad 2008-11-11, om bibliotekens öppethållande, skolbibliotek och biblioteksplan.
Motionärerna föreslår att Kommunfullmäktige ska besluta att bibliotekens öppethållande och
servicenivå under 2009 skall ligga på samma nivå som gällde 2008-01-01 och att Utbildningsoch kulturnämnden tilldelas de resurser som krävs, max 700 000 kronor. Motionärerna
föreslår samtidigt att Kommunfullmäktige ska besluta att om beslutet om att dra in
bokbussen fullföljs, så ska barn vid förskolor som förlorar bokbussbesöken och därmed
biblioteksupplevelsen från och med år 2009 som ersättning erbjuds åtta besök per år i en
lämplig biblioteksmiljö och att Utbildnings- och Kulturnämnden tilldelas de resurser som
krävs för att täcka kostnaderna för 2009, max 50 000 kronor. Motionärerna föreslår även att
biblioteksplanen tas upp för godkännande i Kommunfullmäktige och därefter fungerar som
styrande dokument för biblioteksverksamheten.
BESLUT
1.
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till Kommunstyrelsen för beredning.
___
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Håkan Spång

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

