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Sammanträdesdatum
2006-03-27
A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 17:00 - 20:30

Plats och tid:

Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare:
Stina-Kajsa Melin s, ordförande
Åke Johansson m, tj.g. ers. för Leif Gustafsson m
Fredrik Johansson m, tj.g. ers. för Elisabeth Mörner m
Dan Björk m
Ingemar Serneby m
Lennarth Nilsson m
Inga-Lill Andersson s
Thor Eliasson s
Jarl Karlsson s
Lars-Helge Johansson s, tj.g. ers. för Eva Eriksson s
Siv-Britt Svenningsson s, tj.g. ers. för Elaine Björkman s
Monica Samuelsson s
Rolf Engström s
Sven Pettersson s
Kent Carlsson s, tj.g. ers. för Elisabeth Bredesen s
Eje Engstrand s
Lars-Ove Hellman s
Tyrone Hansson s
Anette Sernlo s
Willy Kölborg s
Rolf Gustavsson s
Jessika Forsell s, tj.g. ers. för Hasse Andersson s
Jeanette Linde s
Catharina Eliasson s
Lars-Gunnar Wallin s
Rolf Johannesson s
Rose-Marie Fihn fp
Jan Rosenberg fp, tj.g. ers. för Lars-Erik Carlbom fp
Daga Johansson fp
Tore Berghamn fp
Boel Holgersson c
Roland Wall c
Marianne Olsson c

Utses att justera

Ingmarie Torstensson v, tj.g. ers. för Göran Karlsson v
Leif Hansson v, tj.g. ers. för Birgitta Andersson v §§ 33-48
Kenneth Andersson v
Stefan Grahn v
Tommy Gustafsson v
Lars-Åke Ellbén mp, tj.g. ers. för Åsa Kasimir
Klemedtsson mp
Torbjörn Köre mp
Kjell Klerfors kd
Margareta Axelsson kd
Sune Rydén kd
Samira Samaha kd
Jan A Pressfeldt ad § 32
Jan Skog ad
Ingela Nordhall ad
Ewa Johansson ad
Robert Hurtig ad, tj.g. ers. för Anita Ahlberg ad
Ersättare och övriga deltagare:
Bengt Lewin m
Anita Engström s
Jim Aleberg s
Bengt Englund c
Åke Niklasson c
Chatarina Engström kd
Birgit Hansson kd
Stig Fredriksson, kommundirektör
Ann-Christine Friberg, kommunsekreterare
Håkan Spång, administrativ chef

Inga-Lill Andersson och Boel Holgersson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Alafors 2006-04-04, kl 15.30

Underskrifter Sekreterare

Paragrafer 32 – 48
Ann-Christine Friberg

Ordförande
Stina-Kajsa Melin
Justerande
Inga-Lill Andersson

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2006-03-27

Datum för anslags uppsättande

2006-04-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Alafors

Datum för anslags nedtagande

2006-04-27

Underskrift

Ann-Christine Friberg
___________________________________________________________________________
_______
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Sammanträdesdatum
2006-03-27

KF § 32
Ajournering av sammanträdet för bolagsstämmor, Alebyggen AB och Ale
Utveckling AB
Fullmäktige ajournerar sammanträdet för behandling av Alebyggens ABs och Ale
Utveckling ABs respektive bolagsstämma.
Efter avslutade bolagsstämmor återupptar Kommunfullmäktige sitt sammanträde, kl
18.30.
Ordföranden inleder med att informera ledamöterna från Ungdomsfullmäktiges
sammanträde tidigare på dagen. Där fick ungdomarna möjlighet att lämna sina synpunkter på motionerna som ska behandlas vid kvällens Fullmäktige. Ungdomarna
hade inget i övrigt att tillägga.
___
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Sammanträdesdatum
2006-03-27

KF § 33
Kommunrevisorernas revisionsberättelse för år 2005
Kommunrevisorerna överlämnar till Kommunfullmäktige revisionsberättelse för år
2005. I denna anges att Revisorerna har granskat verksamheten och räkenskaperna
för år 2005.
Revisorerna uttalar i revisionsberättelsen att de inte funnit skäl till anmärkning
Revisorerna tillstyrker att Fullmäktige beviljar Kommunstyrelsen och övriga nämnder
samt enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2005 års verksamhet
och räkenskaper.
Lennarth Nilsson, ordförande för Revisorerna, redovisar revisionsberättelsen för
2005.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beviljar Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt
enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2005 års verksamhet och
räkenskaper.
___
Exp. Revisorerna
Annika Axelsson
Anita Johansson
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Sammanträdesdatum
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KF § 34

Dnr KS0029/06

Årsredovisning för kommunen och dess bolag
(Au § 28, Ks § 47)
Kommunens resultat uppgår till 22,2 Mkr, vilket är 13,6 Mkr bättre än budget. Kommunens egna kapital uppgår därmed till 401,9 Mkr. Kommunens positiva resultat kan
till största delen tillskrivas Vård- och omsorgsnämnden, som visar ett resultat på 16,4
Mkr. Samtliga nämnder med undantag av Utbildnings- och kulturnämnden visar positiva resultat. Finansnettot är 6,1 Mkr bättre än budget, vilket till viss del motverkar
de i förhållande till budget 9,9 Mkr sämre skatteintäkter/generella statsbidrag.
Nettoinvesteringar uppgår till 35,5 Mkr, vilket är 18,4 Mkr lägre än budget. En stor
del av dessa ej nyttjade investeringsmedel önskas ombudgeteras till kommande år.
För kommunen och dess bolag är det positiva resultatet 36,5 Mkr. och det egna
kapitalet uppgår därmed till total 531,7 Mkr.
I ”Årsredovisning 2005” finns, förutom den ekonomiska redovisningen med förvaltningsberättelse, uppföljning av kommunfullmäktiges mål i strategisk plan och
miljömål samt personalredovisning och verksamhetsmått.
I budget 2005 avsattes, under Kommunstyrelsen, särskilda medel för jämställda löner
(BAS). Förhandlingarna slutfördes under 2005 och inför 2006 bör dessa medel överföras till Vård- och omsorgsnämndens ram. Kommunledningskontoret föreslår därför
en ramjustering från Kommunstyrelsen till Vård och omsorgsnämnden med 755 kkr.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2006-02-17.
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef
BESLUT
1. Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen till revisorerna.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2005.
2. Kommunfullmäktige beslutar att överföra 755 kkr från Kommunstyrelsen till
Vård- och omsorgsnämnden från 2006 och framåt.
___
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Sammanträdesdatum
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Forts. KF § 34

Dnr 29/06

Inlägg
Inlägg görs av Inga-Lill Andersson, Jarl Karlsson, Rose-Marie Fihn, Jan Skog, Roland
Wall, Kjell Klerfors, Ingemar Serneby, Kenneth Andersson, Monica Samuelsson,
Anette Sernlo, Eje Engstrand och Willy Kölborg.
Yrkanden
Inga-Lill Andersson yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Jarl Karlsson, Rose-Marie Fihn, Jan Skog, Roland Wall, Kjell Klerfors, Ingemar
Serneby och Kenneth Andersson tillstyrker Inga-Lill Anderssons bifallsyrkande.
Efter avslutad debatt ajournerar Fullmäktige ärendet för behandling av "Revisorernas
berättelse 2005".
Fullmäktige återupptar ärendet
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att överföra 755 kkr från Kommunstyrelsen till
Vård- och omsorgsnämnden från 2006 och framåt.
___
Exp. Samtliga nämnder
Revisorerna
Annika Axelsson
Anita Johansson
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Sammanträdesdatum
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KF § 35

Dnr KS0047/06

Överföring av över- och underskott i 2005-års bokslut
(Au § 29, Ks § 48)
Överföring av över- och underskott medför alltid konsekvenser på innevarande års
resultaträkning. Därför bör stor restriktivitet gälla för överföringar. I samband med
beredningen av 2005 år bokslut har särskilt beaktats Tekniska nämnden och Vårdoch omsorgsnämnden.
Enligt gällande lagstiftning skall taxefinansierad verksamhet hållas åtskild från den
skattefinansierade. Kommunledningskontoret anser därför att 2005 års överskott, i
likhet med tidigare års handläggning, skall överföras till 2006. I konsekvens med beslutet i 2004 års bokslutsberedning föreslår kommunledningskontoret att 2005 års
resultat för den internfinansierade verksamheten inte överförs.
Vård- och omsorgsnämnden har i samband med ansökan om medel för ”Kvalitetsoch kompetensutveckling i vård- och omsorg om äldre – Kompetensstegen” hos
Kommunstyrelsen anhållit om att få överföra 1,5 Mkr från äldreomsorgens överskott
2005 till 2006 för att förstärka äldreomsorgens budget för kompetensutveckling.
Kommunledningskontoret anser att det minskade behovet/efterfrågan av äldreomsorg/hemtjänst ger utrymme i Vård- och omsorgsnämndens budget 2006 att
finansiera kostnaderna för personalens kompetensutveckling.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2006-02-15.
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att till 2006 överföra överskott på 1 591 kkr
avseende Tekniska nämndens affärsverksamhet.
2. Kommunfullmäktige avslår Vård- och omsorgsnämndens ansökan om att få överföra 1,5 Mkr från 2005 års överskott till 2006 för att finansiera de kostnader som
är förknippade med kompetensutvecklingen av äldreomsorgens personal 2006.
3. Kommunfullmäktige beslutar att övriga över- och underskott inte överförs till
2006.
___
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Sammanträdesdatum
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forts. KF § 35

Dnr KS0047/06

BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att till 2006 överföra överskott på 1 591 kkr
avseende Tekniska nämndens affärsverksamhet.
2. Kommunfullmäktige avslår Vård- och omsorgsnämndens ansökan om att få överföra 1,5 Mkr från 2005 års överskott till 2006 för att finansiera de kostnader som
är förknippade med kompetensutvecklingen av äldreomsorgens personal 2006.
3. Kommunfullmäktige beslutar att övriga över- och underskott inte överförs till
2006.
___
Exp: Helene Ramert
Tekniska nämnden
Vård- och omsorgsnämnden
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KF § 36

Dnr KS0045/06

Reviderad investeringsbudget 2006
(Au § 30, Ks § 49)
Investeringsbudgeten för år 2006 uppgår till 50,4 Mkr. Enligt ”Strategisk plan 20062008” bör kommunens totala investeringsvolym inte överstiga 251 Mkr under perioden 2005-2008. Investeringsvolymen 2005 uppgick till 35,5 Mkr.
Investeringsbudget 2006 måste revideras p g a:
•
•
•
•

Nämndernas önskemål om överföring av investeringsmedel från 2005
Beslut om lokaler för Vikingagården/Arbetsmarknadsenheten
Viss tidigareläggning av investeringsmedel för Jennylunds isbana
Begäran från Tekniska nämnden om ombudgetering av investeringsanslag 2005

Kommunledningskontoret lämnar ett förslag till reviderad investeringsbudget 2006
på totalt 68,3 Mkr. vilket innebär investeringsutgifter på totalt 248,9 Mkr. för 20052008.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2006-02-20
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner överföring av 2005 års investeringsmedel med 15
520 kkr enligt specifikation.
2. Kommunfullmäktige beviljar Kommunstyrelsen tilläggsanslag på 5 800 kkr till lokaler för Vikingagården/Arbetsmarknadsenheten. Medlen överförs till Tekniska
nämnden för utförande.
3. Kommunfullmäktige godkänner omfördelningar/senareläggning av projekt i
investeringsplan 2006 till ett totalt belopp på 2 435 kkr.
4. Kommunfullmäktige beviljar Tekniska nämnden ombudgetering från beviljat investeringsanslag för pelletspanna i Krokstorp, 300 kkr, samt 390 kkr från
anslaget för ventilationsanläggning i Alafors till att utföra
värmepumpsanläggingar i Krokstorps gruppboende och i Kilanda skola.
___
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forts. KF § 36

Dnr KS0045/06

BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner överföring av 2005 års investeringsmedel med 15
520 kkr enligt specifikation.
2. Kommunfullmäktige beviljar Kommunstyrelsen tilläggsanslag på 5 800 kkr till lokaler för Vikingagården/Arbetsmarknadsenheten. Medlen överförs till Tekniska
nämnden för utförande.
3. Kommunfullmäktige godkänner omfördelningar/senareläggning av projekt i
investeringsplan 2006 till ett totalt belopp på 2 435 kkr.
4. Kommunfullmäktige beviljar Tekniska nämnden ombudgetering från beviljat investeringsanslag för pelletspanna i Krokstorp, 300 kkr, samt 390 kkr från
anslaget för ventilationsanläggning i Alafors till att utföra
värmepumpsanläggingar i Krokstorps gruppboende och i Kilanda skola.
___
Exp: Helene Ramert
Tekniska nämnden
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KF § 37

Dnr KS0212/05

Förslag till nya riktlinjer för riksfärdtjänsten
(Au § 35, Ks § 50)
Gällande riktlinjer för riksfärdtjänsten antogs av Kommunfullmäktige 1993-12-20.
Myndighetsutövningen gällande riksfärdtjänst sker på delegation av vård- och omsorgsnämnden till ansvarig färdtjänsthandläggare. Grunden för handläggning är
gällande lagstiftning, dess förarbeten, kommunens regelverk, rättspraxis samt kunskapsutveckling på området.
Under våren 2005 har det förekommit diskussioner om att principerna för handläggning av riksfärdtjänst i kommunen har förändrats.
T.f. kommundirektör Ionie Oskarsson gav våren 2005 Vård och
omsorgsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med Samhällsplaneringsavdelningen
arbeta fram förslag till nya riktlinjer gällande handläggning av tillstånd för
riksfärdtjänst. Sedan 2005-01-01 är det Vård- och omsorgsförvaltningen som
ansvarar för handläggningen av färdtjänst och riksfärdtjänst och
Samhällsplaneringsavdelningen som har verksamhets- och budgetansvar.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2006-02-10
Handläggare: Karin Blechingberg, miljöplanerare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom föreliggande förslag till nya
riktlinjer för riksfärdtjänsten
2. Kommunfullmäktige beslutar vidare att de nya riktlinjerna för riksfärdtjänsten
ska gälla fr o m 2006-04-01
Reservation vid Kommunstyrelsens sammanträde 2006-03-14
Leif Gustafsson, Rose-Marie Fihn, Kjell Klerfors, Roland Wall och Jan A Pressfeldt
reserverar sig till förmån för Leif Gustafssons tilläggsyrkande.
___
Inlägg
Inlägg görs av Inga-Lill Andersson, Rose-Marie Fihn, Jarl Karlsson, Ingemar Serneby
och Jarl Karlsson.
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forts KF § 37

Dnr KS0212/05

Yrkanden
Inga-Lill Andersson yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Rose-Marie Fihn tillstyrker Inga-Lill Anderssons bifallsyrkande samt lämnar skriftligt
tilläggsförslag att ”personer som har rätt till färdtjänst skall också ha rätt till riksfärdtjänst”.
Inga-Lill Andersson yrkar avslag på Rose-Marie Fihns tilläggsyrkande.
Jarl Karlsson tillstyrker Inga-Lill Anderssons bifallsyrkande till Kommunstyrelsens
förslag samt avslagsyrkande på Rose-Marie Fihns tilläggsyrkande.
Kjell Klerfors och Ingemar Serneby tillstyrker Rose-Marie Fihns tilläggsyrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels Kommunstyrelsens förslag och dels på RoseMarie Fihns tilläggsyrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag och avslår Rose-Marie Fihns tilläggsyrkande.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs.
Ordförande redovisar omröstningsproposition på Rose-Marie Fihns tilläggsförslag
som Fullmäktige godkänner.
Den som bifaller Rose-Marie Fihns tilläggsförslag röstar Ja.
Den som avslår Rose-Marie Fihns tilläggsförslag röstar Nej.
Vid omröstningen avges 21 ja-röster, 26 nej-röster och 1 avstår.
Hur var och en röstar framgår av omröstningsbilagan till detta protokoll.
Ordföranden konstaterar att Fullmäktige avslår Rose-Marie Fihns tilläggsförslag
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom föreliggande förslag till nya riktlinjer för riksfärdtjänsten
2. Kommunfullmäktige beslutar vidare att de nya riktlinjerna för riksfärdtjänsten ska
gälla fr o m 2006-04-01
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Forts. KF § 37

Dnr KS0212/05

Reservation
Rose-Marie Fihn för Folkpartiet, Roland Wall för Centern, Kjell Klerfors för Kristdemokraterna, Ingemar Serneby för Moderaterna, Jan A Pressfeldt för Aledemokraterna och Jan Skog reserverar sig mot beslutet till förmån för Rose-Marie Fihns
tilläggsyrkande.
___
Exp: Karin Blechingberg
Vård- och omsorgsnämnden
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Omröstningsbilaga KF § 3
Åke Johansson m
Fredrik Johansson m
Dan Björk m
Ingemar Serneby m
Lennarth Nilsson m
Inga-Lill Andersson s
Thor Eliasson s
Jarl Karlsson s
Lars-Helge Johansson s
Siv-Britt Svenningsson s
Monica Samuelsson s
Rolf Engström s
Sven Pettersson s
Kent Carlsson s
Eje Engstrand s
Lars-Ove Hellman s
Tyrone Hansson s
Anette Sernlo s
Willy Kölborg s
Rolf Gustavsson s
Jessica Forsell s
Jeanette Linde s
Catharina Eliasson s
Lars Gunnar Wallin s
Rolf Johannesson s
Rose-Marie Fihn fp
Jan Rosenberg fp
Daga Johansson fp
Tore Berghamn fp
Boel Holgersson c
Roland Wall c
Marianne Olsson c
Ingmarie Torstensson v
Leif Hansson v
Kenneth Andersson v
Stefan Grahn v
Tommy Gustafsson v
Lars-Åke Ellbén mp
Torbjörn Köre mp
Kjell Klerfors kd
Margareta Axelsson kd
Sune Rydén kd
Samira Samaha kd
Jan A Pressfeldt ad
Jan Skog ad
Ingela Nordhall ad
Ewa Johansson ad
Anita Ahlberg
Stina-Kajsa Melin s, ordförande
Summa:

JA (bifall tilläggsyrkande)
X
X
X
X
X

Nej (avslag tilläggsyrkande)

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
21

X
26

1
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KF § 38

Dnr KS0210/05

Västtrafiks framtida bolagsstruktur
(Au § 43, Ks § 51)
Västtrafik AB ägs av länets 49 kommuner och av Västra Götalandsregionen.
Västrafik AB äger i sin tur fyra dotterbolag; Västtrafik Göteborgsområdet AB,
Västtrafik Sjuhärad AB, Västtrafik Fyrbodal AB och Västtrafik Skaraborg AB. Under
de ju år som förflutit sedan Västtrafik bildades har koncernen alltmer integrerats till
en sammanhållen organisation där de flesta besluten nu fattas av moderbolaget.
Dotterbolagens roll har därigenom avsevärt förändrats. På initiativ som ursprungligen
togs av de politiska partierna väckte regionala ägarrådet i augusti 2005 frågan om
Västtrafiks framtida struktur fr.o.m. kommande mandatperiod.
Regionala ägarrådet föreslår nu en fusion där de fyra dotterbolagen införlivas i moderbolaget. Ägarrådet vill samtidigt göra de justeringar i bolagsordningen som den nya
aktiebolagslagen kräver, samt besluta om vilken arkivmyndighet som skall vara arkivmyndighet för Västtrafik AB.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2006-02-16.
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att som ägardirektiv inför ordinarie bolagsstämma
år 2006 med Västtrafik AB uttala att kommunen ansluter sig till den av Regionala
ägarrådet meddelande rekommendationen att överföra verksamheten i Västtrafik
Göteborgsområdet AB, Västtrafik Sjuhärad AB, Västtrafik Fyrbodal AB och
Västtrafik Skaraborg AB till Västtrafik AB genom fusion.
2. Kommunfullmäktige beslutar att instruera kommunens ombud att vid
bolagsstämman rösta för att stämman uppdrar åt styrelsen för Vässtrafik AB att
genom fusion upptaga dotterbolagen Västtrafik Göteborgsområdet AB, Västtrafik
Sjuhärad AB, Västtrafik Fyrbodal AB och Västtrafik Skaraborg AB.
3. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunens ombud vid bolagsstämman att godkänna de justeringar av bolagsordningen för Västtrafik AB, som betingas av fusionen och de ändringar i aktiebolagslagen som träder i kraft den 1
januari 2006.
4. Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget att arkivmyndigheten för Västra
Götalandsregionen skall vara arkivmyndighet för Västtrafik AB.
___
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

17(30)

Sammanträdesdatum
2006-03-27

forts KF § 38

Dnr KS0210/05

BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att som ägardirektiv inför ordinarie bolagsstämma
år 2006 med Västtrafik AB uttala att kommunen ansluter sig till den av Regionala
ägarrådet meddelande rekommendationen att överföra verksamheten i Västtrafik
Göteborgsområdet AB, Västtrafik Sjuhärad AB, Västtrafik Fyrbodal AB och
Västtrafik Skaraborg AB till Västtrafik AB genom fusion.
2. Kommunfullmäktige beslutar att instruera kommunens ombud att vid
bolagsstämman rösta för att stämman uppdrar åt styrelsen för Vässtrafik AB att
genom fusion upptaga dotterbolagen Västtrafik Göteborgsområdet AB, Västtrafik
Sjuhärad AB, Västtrafik Fyrbodal AB och Västtrafik Skaraborg AB.
3. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunens ombud vid bolagsstämman att godkänna de justeringar av bolagsordningen för Västtrafik AB, som betingas av fusionen och de ändringar i aktiebolagslagen som träder i kraft den 1
januari 2006.
4. Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget att arkivmyndigheten för Västra
Götalandsregionen skall vara arkivmyndighet för Västtrafik AB.
___
Exp: Eva-Marie Ekman
Västtrafik AB
KF presidium
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2006-03-27

KF § 39

Dnr KS0223/05

Svar på motion från Ungdomsfullmäktige om belysning av Källtorpsvägen i
Bohus
(Au § 47, Ks § 52)
Vid Ungdomsfullmäktiges möte 2005-10-27 lämnade representanter från
Bohusskolan in motion om belysning av Källtorpsvägen i Bohus.
Motionen har behandlats i Tekniska nämnden 2006-01-19, § 6. Tekniska
förvaltningen redogör i tjänsteskrivelse att större delen av Källtorpsvägen saknar
belysning, en sträcka på cirka 400 m. Detta innebär att det krävs 9-10
belysningsstolpar till en uppskattad kostnad på 70-100 kkr.
Som motionärerna skriver är vägen ett uppskattat promenadstråk genom fin natur
med bl a en mindre sjö. Tekniska förvaltningen anser trots detta inte att det är
prioriterat att förse vägen med belysning då det i området finns gott om andra belysta
promenadvägar och dessutom ett elljusspår.
Tekniska nämndens beslut:
1. Tekniska nämnden avstyrker motionen då det inte är en prioriterad åtgärd att
förse Källtorpsvägen med belysning.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2006-01-23
Handläggare: Ann-Christine Friberg, kommunsekreterare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till Tekniska nämndens
yttrande.
2. Kommunfullmäktige noterar att Källtorpsvägen i Bohus ingår i en vägförening.
___
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till Tekniska nämndens
yttrande.
2. Kommunfullmäktige noterar att Källtorpsvägen i Bohus ingår i en vägförening.
___
Exp: Ungdomsfullmäktige
Ann-Christine Friberg
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2006-03-27
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2006-03-27

KF § 40

Dnr KS0224/05

Svar på motion från Ungdomsfullmäktige om elljusspåret i Bohus
(Au § 48, Ks § 53)
Vid Ungdomsfullmäktiges möte 2005-10-27 lämnade representanter för Bohusskolan
in motion om elljusspåret i Bohus.
Motionen har behandlats av Barn- och ungdomsnämnden, 2005-12-14, § 155. Barnoch ungdomsnämnden avger följande yttrande till Kommunstyrelsen med anledning
av motio-nen:
”Elljusspåret i Bohus har varit dåligt i många år. Vi har vid flera tillfällen sökt
investeringsbudget för att kunna åtgärda detta men har tyvärr inte fått detta tidigare.
Nu har vi fått ett anslag för underhåll av idrottsanläggningar och har gett vår
parkförvaltning i uppdrag att ta kontakt med NCC, som vi i kommunen har avtal
med, att göra iordning själva spåret. Iord-ningsställandet kommer att göras när
underlaget är tjänligt för maskiner m m.
Beträffande belysningen på kommunens alla spår fick vi en extra budget från Kommunfullmäktige för att ordna efter stormen och det skall nu vara löst på alla våra elljusspår.”
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2006-01-23
Handläggare: Ann-Christine Friberg, kommunsekreterare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunfullmäktige noterar att Barn- och ungdomsnämnden iordningställer
spåret när underlaget är tjänligt för maskiner m m.
___
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunfullmäktige noterar att Barn- och ungdomsnämnden iordningställer
spåret när underlaget är tjänligt för maskiner m m.
___
Exp: Ungdomsfullmäktige
Barn- och ungdomsnämnden
Ann-Christine Friberg
Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2006-03-27
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2006-03-27

KF § 41

Dnr KS0225/05

Svar på motion från Ungdomsfullmäktige om ombyggnad av Kyrkbyskolan
(Au § 49, Ks § 54)
Vid Ungdomsfullmäktiges möte 2005-10-27 lämnade representanter från Kyrkbyskolan in motion om ombyggnad av Kyrkbyskolan.
Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning redogör i tjänsteskrivelse 2006-01-11 för
förvalt-ningens åtgärder avseende Kyrkbyskolans ventilation samt att golven i kapprummen kommer att renoveras under 2006. I samband med renoveringen av golv
kommer elevskåpen att bytas ut. Tekniska förvaltningen prioriterar
underhållsåtgärder varje år där alla kommunens fastigheter har olika
renoveringsbehov och just nu avser de inte att utföra någon större åtgärd i
Kyrkbyskolans idrottshall.
Motionen har behandlats av Tekniska nämnden 2006-01-19, § 7. Tekniska nämndens
beslut: ”Tekniska nämnden stödjer fastighetsavdelningens yttrande”.
Barn- och ungdomsförvaltningen redogör i tjänsteskrivelse för förvaltningens åtgärder
avseende motionens övriga frågor om ljusgårdar, utrymme, arbetsbänkar i slöjdsalen
och gym samt läktare. Barn- och ungdomsförvaltningen menar att lokalutrymmet
räcker för det elevantal som finns på Kyrkbyskolan idag och att det inte finns några
planer på utbyggnad med aula eller samlingssal. Omklädningsrum och biutrymmen
har nyligen renoverats och golv och väggar bedöms inte vara i behov av renovering.
Det finns inte heller några planer på att bygga ut någon av kommunens idrottshallar
med gym och läktare. Man planerar dock att bygga ytterligare en idrottshall i
kommunen och denna kommer troligtvis att inrymma läktare. Vad gäller övriga frågor
hänvisas till skolledningen på Kyrkbyskolan.
Motionen har behandlats av Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-02-10,
§ 25 Arbetsutskottets beslutsförslag till Barn- och ungdomsnämnden: ”Barn och ungdomsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till yttrande”.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2006-01-23.
Handläggare: Ann-Christine Friberg, kommunsekreterare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till yttrande från Tekniska
nämnden och Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott.
___
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2006-03-27

forts. KF § 41

Dnr KS0225/05

BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till yttrande från Tekniska
nämnden och Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott.
___
Exp: Ungdomsfullmäktige
Ann-Christine Friberg
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2006-03-27

KF § 42

Dnr KS0226/05

Svar på motion från Ungdomsfullmäktige om fler idrottslektioner
(Au § 50, Ks § 55)
Vid Ungdomsfullmäktiges möte 2005-10-27 lämnade representanter från Ledetskolan
in motion om fler idrottslektioner.
Motionen har behandlats av Barn- och ungdomsnämnden 2005-12-14, § 156. Barnoch ungdomsnämnden avger följande yttrande till Kommunstyrelsen med anledning
av motionen:
”God hälsa är en viktig grund för det fortsatta livet. Regelbundna fysiska aktiviteter
är en av de faktorer som bidrar till att eleverna mår bra och därmed har lättare att tillgodogöra sig undervisningen. Skolan, tillsammans med föräldrarna, har därför en viktig uppgift att stimulera eleverna att röra sig mera. Föreningslivet är också en resurs i
arbetet med att få barn och unga att ägna sig åt fysiska aktiviteter.
Samtliga skolor ska ha en plan för hur den fysiska aktiviteten ska öka i det normala
skolarbetet, vilket betyder att man ska röra sig mera även under de lektioner när det
inte står idrott på schemat. På Ledetskolan har man i nuläget inte möjlighet att utöka
lektionstiden för ämnet idrott och hälsa i skolår 8. Man har redan gjort en liten utökning till 2 x 60 min i veckan. Utöver den vanliga idrotten erbjuds idrott på elevens
val och det finns en mycket aktiv och duktig skolidrottsförening som man gärna får
gå med i. Målsättningen är naturligtvis att utöka rörelse överhuvudtaget på skolan.
Något som begränsar detta är att idrottshallen inte riktigt räcker till. Den är fullbokad
med de idrottslektioner som finns på schemat idag. En utökning av idrottstiden hade
inneburit att alla klasser som idag har idrott i Ledethallen inte skulle få plats.”
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2006-01-23
Handläggare: Ann-Christine Friberg, kommunsekreterare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till Barn- och ungdomsnämndens yttrande.
___
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till Barn- och ungdomsnämndens yttrande.
___
Exp: Ungdomsfullmäktige
Ann-Christine Friberg
Justerandes sign
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PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2006-03-27

KF § 43

Dnr KS0227/05

Svar på motion från Ungdomsfullmäktige om fler sammanträden per år
(Au § 51, Ks § 56)
Vid Ungdomsfullmäktiges möte 2005-10-27 lämnade Isabelle Sandberg och Camilla
Tyllström, Ledetskolan, in motion om fler sammanträden för Ungdomsfullmäktige.
Motionen har behandlats i Arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor 2005-1128, § 5. Arbetsgruppen avger följande yttrande till Kommunstyrelsen med anledning
av motionen:
”Utvecklingen av Ungdomsfullmäktige har i Ale kommun varit mycket positiv. Detta
kan vi utläsa via de enkäter som varje år genomförs med Ungdomsfullmäktige. Det är
samtidigt mycket glädjande att ungdomarna vill och har önskemål om att utveckla
Ungdomsfullmäktige. Nuvarande Ungdomsfullmäktige har idag en stark koppling till
grundskolan, därför är det svårt att ytterligare utöka tiden för Ungdomsfullmäktiges
aktiviteter och möten. Däremot ser Arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor
att ytterligare kraft skapas för att stärka det lokala demokratiarbetet som sker på
varje skola inom exempelvis elevråd, klassråd, etc.
Med hänvisning till detta yttrande föreslås att motionen avslås.”
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2006-01-18
Handläggare: Ann-Christine Friberg, kommunsekreterare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till yttrande från Arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor.
___
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till yttrande från Arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor.
___
Exp: Ungdomsfullmäktige
Ann-Christine Friberg
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Sammanträdesdatum
2006-03-27

KF § 44

Dnr KS0228/05

Svar på motion från Ungdomsfullmäktige om mopedskjul på Aroseniusskolan
(Au § 52, Ks § 57)
Vid Ungdomsfullmäktiges möte 2005-10-27 lämnade Aroseniusskolans ungdomsfullmäktigegrupp in motion om mopedskjul på skolan.
Motionen har behandlats i Barn- och ungdomsnämnden 2006-02-01. Barn- och ungdomsnämnden avger följande yttrande till Kommunstyrelsen med anledning av
motionen:
”Barn- och ungdomsnämnden förordar att motionen avslås med anledning av att det
redan finns två mopedskjul och att elevtalen är sjunkande.”
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson Håkan Spång, 2006-01-23.
Handläggare: Ann-Christine Friberg, kommunsekreterare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till Barn- och ungdomsnämndens yttrande.
Inlägg
Inlägg görs av Boel Holgersson.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till Barn- och ungdomsnämndens yttrande.
___
Exp: Ungdomsfullmäktige
Ann-Christine Friberg
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PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2006-03-27

KF § 45

Dnr KS0229/05

Svar på motion från Ungdomsfullmäktige om ökade öppethållande på
Aroseniusskolans skolbibliotek
(Au § 53, Ks § 58)
Vid Ungdomsfullmäktiges möte 2005-10-27 lämnade Aroseniusskolans ungdomsfullmäktigegrupp in motion om ökade öppethållandetider på skolans skolbibliotek.
Motionen har behandlats av Utbildnings- och kulturnämnden 2005-12-15, § 109.
Utbildnings- och kulturnämnden avger följande yttrande till Kommunstyrelsen med
anledning av motionen:
”Älvängens bibliotek som är beläget i Aroseniusskolan är ett integrerat folk- och
skolbibliotek med uppgift att serva allmänheten och grundskolorna i Älvängen.
Biblioteket är idag öppet 22 timmar/vecka varav 16 timmar är under skoltid. Utöver
de ordinarie öppet-tiderna har skolan möjlighet att boka tid på biblioteket vilket sker
så gott som varje vecka i en omfattning av minst 5 timmar/vecka.
Ett skolbibliotek bör naturligtvis vara öppet under hela skoldagen för att ge eleverna
möjlighet att använda sig av de medier som finns där och utnyttja den hjälp som bibliotekarien kan ge, men idag finns inte resurser att hålla biblioteket öppet i större omfattning. I utbildnings- och kulturförvaltningens förslag till nämndplan för 2006-2008
finns emellertid ett uppdrag att se till att skolbiblioteken i Ale är öppna med personal
varje dag 09.00 – 15.00.”
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2006-01-23
Handläggare: Ann-Christine Friberg, kommunsekreterare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till Utbildnings- och
kulturförvaltningens yttrande.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till Utbildnings- och
kulturförvaltningens yttrande.
___
Exp: Ungdomsfullmäktige
Utbildnings- och kulturförvaltningen
Ann-Christine Friberg
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PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2006-03-27

KF § 46
Delgivningar
1. PM "Stärkt revision och ansvarsprövning i kommuner och landsting (prop.
2005/06.55)" från Örhlings PriceWaterhouseCoopers.
2. Revisionsberättelse för 2005, Starrkärrs Bygdegårdsförening
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar anmälda delgivningar.
___
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

29(30)

Sammanträdesdatum
2006-03-27

KF § 47

Dnr KS0073/06

Motion från Kjell Klerfors, Kd, om gång- och cykelväg från Surte till Alvhem
utefter Göta Älv
Kjell Klerfors, kd, har lämnat in motion, 2006-03-14, med förslag om gång- och
cykelväg från Surte till Alvhem utefter Göta Älv.
Motionärens förslag:
Den planerade utbyggnaden av väg och järnväg innebär att man bygger en så kallad
serviceväg väster om järnvägen. Denna kan användas som gång och cykelväg. Tyvärr
bryts denna, på en sträcka av ca 200 m, söder om AB Axel Christiernsson i Nol.
Orsaken är att järnvägen går så nära älven att vägen delvis får byggas i älven. Detta
går naturligtvis att lösa.
Jag yrkar därför att Ale kommun aktivt driver frågan och medverkar till att den
”felande länken” byggs.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bifaller att motionen får väckas.
2. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen.
___
Exp: Maria Olegård
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PROTOKOLL

30(30)

Sammanträdesdatum
2006-03-27

KF § 48

Dnr 80/06

Motion från Jarl Karlsson, s, om väggalmanacka till alla hushåll och företag
Jarl Karlsson, s, har 2006-03-27, lämnat in motion om väggalmanacka till alla hushåll
och företag.
Motionären föreslår att Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att, till
årsskiftet 2006/2007, ge ut en almanacka enligt redovisade intentioner.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bifaller att motionen får väckas.
2. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen.
___
Exp: Maria Olegård
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

