PROTOKOLL
1(23)
Sammanträdesdatum
2006-10-30
A-salen Medborgarhuset, Alafors, kl 18:30 - 21.00

Plats och tid:

Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare:
Stina-Kajsa Melin s, ordförande
Leif Gustafsson m
Elisabeth Mörner m
Dan Björk m
Åke Johansson m, tj ers
Lennarth Nilsson m
Inga-Lill Andersson s
Thor Eliasson s
Jarl Karlsson s
Eva Eriksson s
Elaine Björkman s
Lars-Helge Johansson s, tj ers
Rolf Engström s
Kent Carlsson s, tj ers
Jessica Forsell s, tj ers
Anita Engström s, tj ers
Lars-Ove Hellman s
Willy Kölborg s
Rolf Gustavsson s
Hasse Andersson s
Catharina Eliasson s
Lars-Gunnar Wallin s
Rolf Johannesson s
Rose-Marie Fihn fp
Lars-Erik Carlbom fp
Daga Johansson fp
Tore Berghamn fp
Boel Holgersson c
Roland Wall c
Marianne Olsson c
Göran Karlsson v
Ingmarie Torstensson v, tj ers
Kenneth Andersson v
Leif Hansson v, tj ers
Tommy Gustafsson v

Åsa Kasimir Klemedtsson 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
Anita Ahlberg ad
Ersättare och övriga deltagare:
Bengt Lewin m
Bengt Englund c
Åke Niklasson c
Birgit Hansson kd
Stig Fredriksson, kommundirektör
Håkan Spång, administrativ chef

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Alafors 2006-11-08, kl 08.00

Underskrifter Sekreterare

Paragrafer 108 - 124
Håkan Spång

Ordförande
Stina-Kajsa Melin
Justerande
Inga-Lill Andersson

Leif Gustafsson
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Sammanträdesdatum
2006-10-30

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2006-10-30

Datum för anslags uppsättande

2006-11-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Alafors

Datum för anslags nedtagande

2006-12-01

Underskrift

Håkan Spång

__________________________________________________________________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2006-10-30

KF § 108
Entledigande från förtroendeuppdrag i Barn- och ungdomsnämnden.
Johan Carlsson, s, begär i skrivelse 2006-10-09, att bli entledigad från sitt uppdrag som
ersättare i Barn- och ungdomsnämnden.
Valberedningens beslutsförslag vid fullmäktiges sammanträde.
Kommunfullmäktige entledigar Johan Carlsson, s, från sitt uppdrag som ersättare i
Barn- och ungdomsnämnden from 2006-11-01.
Kommunfullmäktige ersätter inte uppdraget utan avvaktar till nyval vid
decembersammanträdet.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Johan Carlsson, s, från sitt uppdrag som ersättare
i Barn- och ungdomsnämnden from 2006-11-01.
2. Kommunfullmäktige ersätter inte uppdraget utan avvaktar till nyval vid
decembersammanträdet.
___
Exp:

Justerandes sign

Johan Carlsson
Barn- och ungdomsnämnden
Maria Olegård

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2006-10-30

KF § 109
Entledigande från förtroendeuppdrag i styrelsen för Alebyggen AB
Lars-Helge Johanson begär i skrivelse, 2006-10-17, att få bli entledigad från sitt
uppdrag som ledamot och tillika ordförande i styrelsen för Alebyggen AB
Valberedningen redovisar beslutsförslag vid fullmäktiges sammanträde.
Kommunfullmäktige entledigar Lars-Helge Johansson, s, som ledamot och ordförande
i styrelsen för Alebyggen AB.
Kommunfullmäktige bordlägger val av ledamot tillika ordförande i styrelsen för
Alebyggen AB till novembersammanträdet, 2006-11-27.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Lars-Helge Johansson, s, som ledamot och
ordförande i styrelsen för Alebyggen AB.
2. Kommunfullmäktige bordlägger val av ledamot tillika ordförande i styrelsen för
Alebyggen AB till novembersammanträdet, 2006-11-27
___
Exp:

Justerandes sign

Lars-Helge Johansson
Alebyggen AB
Maria Olegård

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2006-10-30

KF § 110
Kvalitetsredovisning, Ale gymnasium
Carina Abréu, utbildnings- kulturförvaltningen, informerar om kvalité i
gymnasieskolan.
Efter avslutad redovisning ges Fullmäktige tillfälle att ställa frågor.
BESLUT
1.
___

Justerandes sign

Kommunfullmäktige noterar redovisningen

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2006-10-30

KF § 111

Dnr KS0185/04

Förslag att anta fördjupad översiktsplan för Skönningared
(Au § 170, Ks § 190)
I Skönningaredsområdet med sin karaktär av tätortsnära landsbygd har under de
senaste åren skett en relativt stor utbyggnad genom enskilda bygglov. Fortfarande
finns ett högt bebyggelsetryck för enbostadshus samt dessutom ett beslut på detaljplaneläggning av en del av en fastighet på den övre platån. Detta har lett till dagens
situation där infrastruktur och VA-frågor inte hunnit med i utvecklingen. I en
fördjupning av översiktsplanen kan lämplighetsbedömningen, som föreskrivs i PBL,
utföras samlat i ett helhetsperspektiv.
Kommunstyrelsen beslutade därför den 30 november 2004 § 237, att uppdra åt
Samhällsplaneringsavdelningen att upprätta en fördjupad översiktsplan för
Skönningaredsområdet.
Efter kommunstyrelsens samrådsbeslut i november 2005 ställdes planen ut för samråd
under december och januari. Ett 20-tal skriftliga yttranden från myndigheter och
enskilda inkom vilka sammanfattades i samrådsredogörelsen, vilken även sammanfattar
justeringar av planförslaget. Kommunstyrelsen beslutade därpå, den 16 maj § 108, att
ställa ut planförslaget. Efter utställningen, under vilken 6 yttranden inkom, har nu
planen justerats i enlighet med bilagt utställningsutlåtande. Av detta utlåtande framgår
att utställningen inte föranlett några större justeringar av planförslaget, utan endast
redaktionella justeringar.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2006-09-12
Handläggare: Johan Helgeson, fysisk planerare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar föreliggande fördjupad översiktsplan för Skönningared med
följande ändring av texten på sidan 17. Under rubriken Tomter och tomtstorlek skall
2:a meningen lyda ”Tomterna bör vara tillräckligt stora för att ge möjlighet till att
erbjuda ett boende med något lantligare karaktär än inne i samhällena” samt under
rubriken Skala och materialval 2:a stycket där texten inom parantesen utgår.
Jan A Pressfeldt anmäler att han ej deltager i beslutet pga jäv.
Inlägg
Inlägg görs av Lars-Ove Hellman, Sune Rydén, Lars-Helge Johansson och Jan Skog.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2006-10-30

forts. KF § 111

Dnr KS0185/04/

Yrkanden
Leif Gustafsson och Inga-Lill Andersson tillstyrker Kommunstyrelsens förslag.
Åsa kasimir Klemedtsson yrkar avslag på Kommunstyrelsens förslag
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels Kommunstyrelsens förslag och dels Åsa
Kasimir Klemedtssons avslagsyrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller
Kommunstyrelsens förslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar föreliggande fördjupad översiktsplan för Skönningared
med följande ändring av texten på sidan 17. Under rubriken Tomter och
tomtstorlek skall 2:a meningen lyda ”Tomterna bör vara tillräckligt stora för att ge
möjlighet till att erbjuda ett boende med något lantligare karaktär än inne i
samhällena” samt under rubriken Skala och materialval 2:a stycket där texten
inom parantesen utgår
Reservation
Åsa Kasimir Klemedtsson för miljöpartiet de gröna reserverar sig mot beslutet till
förmån för Åsa Kasimir Klemedtssons avslagsyrkande.
___
Exp:

Justerandes sign

Johan Helgesson, samhällsplaneringsavdelningen
Miljö- och Byggnämnden

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2006-10-30

KF § 112

Dnr KS0002/06

Uppföljningsrapport 4, delårsbokslut 31 augusti 2006 med helårsprognos 2006
Ale kommun
(Au § 173, Ks § 191)
Delårsbokslut per 31 augusti 2006 har upprättats för Ale kommun. Periodens resultat
uppgår till 26,3 Mkr och ligger på en nettokostnadsandel på 96,1 %. Det positiva
resultatet förklaras till största delen av den gynnsamma skatteprognosen och ett lägre
finansnetto samt senarelagd verksamhet i flera nämnder. Barn- och ungdomsnämnden
och Utbildnings- och kulturnämnden visar underskott med –2,7 Mkr respektive –2,4
Mkr. Båda nämnderna har problem med att anpassa den egna organisationen och klara
de kostnadsökningar som sker när eleverna väljer skola utanför kommunens
organisation.
Årsprognosen är ett resultat på 20,0 Mkr¸ vilket ger en nettokostnadsandel på 98,1 %.
Detta är en avvikelse mot budget på 11,2 Mkr. I prognosen ligger ett underskott för
verksamhetens nettokostnader på -9,9 Mkr som balanseras av i förhållande till budget
förbättrade skatteintäkter med 16,1 Mkr och finansiella kostnader med 5,0 Mkr.
Investeringsutgifterna hittills i år uppgår till 22,2 Mkr. Ca 12 Mkr av årets budgeterade
investeringsutgifter kommer ej att ianspråktas i år.
Uppdrag till nämnderna
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige har uppdragit till Barn- och
ungdomsnämnden och Utbildnings- och kulturnämnden att i samband med
delårsbokslutet redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå ekonomisk balans.
Uppdragen kan ej anses fullgjorda.
Tekniska nämnden har lämnat en redogörelse för kostnaderna för måltidproduktion.
Kommunbidragsjuteringar
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunbidragsjusteringar mellan
kommunstyrelsen dels till Barn- och ungdomsnämnden med 800 tkr avseende
jämställda löner (BAS) och dels till Utbildnings- och kulturnämnden med 600 tkr
avseende statsbidrag för det individuella programmet i gymnasieskolan.
Pensionskostnader
Kommunens pensionskostnader kommer att öka kraftigt de kommande åren.
Kommunstyrelsens förvaltning påpekar att det är nödvändigt att beslut snarast fattas
om hur Ale kommuns pensionsåtaganden skall finansieras över tid och hur gjorda
pensionsavsättningar skall förvaltas.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2006-09-20
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2006-10-30

forts. KF § 112

Dnr KS0002/06

Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslutet per 31 augusti 2006 och årsprognos
2006.
Kommunfullmäktige beslutar att överföra 800 tkr fr.o.m. 2006 och framåt för
jämställda löner (BAS) från Kommunstyrelsen till Barn- och ungdomsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar att för år 2006 överföra 600 tkr från Kommunstyrelsens
anslag för särskilda insatser till Utbildnings- och kulturnämnden för att stärka
gymnasieskolans individuella program.
Kommunfullmäktige uppdrar till Barn- och ungdomsnämnden och Utbildnings- och
kulturnämnden att snarast lämna en redogörelse för de åtgärder som måste vidtas för
att respektive nämnd skall uppnå ekonomisk balans.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslutet per 31 augusti 2006 och
årsprognos 2006.
2. Kommunfullmäktige beslutar att överföra 800 tkr fr.o.m. 2006 och framåt för
jämställda löner (BAS) från Kommunstyrelsen till Barn- och ungdomsnämnden.
3. Kommunfullmäktige beslutar att för år 2006 överföra 600 tkr från
Kommunstyrelsens anslag för särskilda insatser till Utbildnings- och
kulturnämnden för att stärka gymnasieskolans individuella program.
4. Kommunfullmäktige uppdrar till Barn- och ungdomsnämnden och Utbildningsoch kulturnämnden att snarast lämna en redogörelse för de åtgärder som måste
vidtas för att respektive nämnd skall uppnå ekonomisk balans.
___
Exp:

Justerandes sign

Samtliga nämnder
Helene Ramert, ekonomichef
Annika Axelsson, bitr. ekonomichef
Anita Johansson, redovisningschef
Christina Björned, personalchef

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2006-10-30

KF § 113

Dnr KS0189/06

Ansökan om kommunal borgen - Ale-Surte Bandy AB
(Au § 176, Ks § 193)
Ale-Surte Bandy AB ansöker om kommunal borgen för ett lån om maximalt
12.000.000 kr och för en tid om maximalt 10 år. Lånet kommer att tas i bank och
pengarna kommer att användas för att finansiera uppförande och inredning av det s.k.
Bandyhuset på Jennylunds Isbana i Bohus.
Ale kommun finansierar för närvarande ombyggnaden av isanläggningen i Jennylund i
Bohus. Investeringen är beräknad till 14.000.000 kr. Ale kommun har tidigare
finansierat de omklädningsrum, som ligger i direkt anslutning till bandybanan, med ca
8.900.000 kr. Det nya s.k. Bandyhuset beräknas kosta 16.000.000 kr att uppföra.
Enligt kommunens finanspolicy skall borgen normalt endast ges till företag ingående i
kommunkoncernen. En restriktiv inställning till borgen gäller för lån till andra
låntagare.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2006-09-15.
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef
Kommustyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår ansökan från Ale-Surte Bandy AB om kommunal borgen.
Inlägg
Inlägg görs av Rolf Engström, Boel Holgersson, Jan A Pressfeldt och Lars Ove
Hellman.
Rolf Engström meddelar att han ej deltager i beslutet.
Yrkanden
Roland Wall tillstyrker Kommunstyrelsens förslag
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår ansökan från Ale-Surte Bandy AB om kommunal
borgen.
___
Exp:

Justerandes sign

Ale-Surte Bandy AB
Helene Ramert, ekonomichef
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2006-10-30

KF § 114

Dnr KS0028/06

Överenskommelse för år 2006 om introduktionsinsatser för personer som har
fått uppehållstillstånd
(Au § 177,Ks § 194)
Integrationsverket har gjort en framställan till samtliga kommuner i Sverige om en
tillfällig överenskommelse om introduktionsplatser för år 2006. Integrationsverket har
föreslagit att Ale kommun skall teckna överenskommelse om 111 introduktionsplatser.
Ale kommun hade i tidigare överenskommelser ett mottagande på mellan 30 –40
flyktingar per år. Med anledning av den bostadsbrist som råder i kommunen har en
överenskommelse nyligen träffats med Integrationsverket om ett mottagande om 30
flyktingar per år.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2006-10-02.
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att med Integrationsverket teckna en tillfällig och
särskild överenskommelse för år 2006 om mottagande av 10 personer utöver de 30
som gällande avtal omfattar under förutsättning att den särskilda ersättningen om
20 000 kronor extra per mottagen person avser alla under året mottagna personer.
Yrkanden
Jarl Karlsson, Kenneth Andersson och Rose-Marie Fihn tillstyrker kommunstyrelsens
förslag.
Åsa Kasimir Klemedtsson yrkar avslag på kommunstyrelsen förslag med att
introduktionsplatserna ska omfatta 111 personer.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels Åsa
Kasimir Klemedtssons avslagsyrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller
Kommunstyrelsens förslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att med Integrationsverket teckna en tillfällig och
särskild överenskommelse för år 2006 om mottagande av 10 personer utöver de
30 som gällande avtal omfattar under förutsättning att den särskilda ersättningen
om 20 000 kronor extra per mottagen person avser alla under året mottagna
personer.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2006-10-30

Forts. KF § 114

Dnr KS0028/06

Reservation
Åsa Kasimir Klemedtsson för miljöpartiet de gröna reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget avslagsyrkande.
___
Exp:

Justerandes sign

Vård- och omsorgsnämnden
Integrationsverket

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2006-10-30

KF § 115

Dnr KS0128/06

Förslag till nytt reglemente för Utbildnings- och kulturnämnden
(Au § 178, Ks § 195)
Nu gällande reglemente antogs av kommunfullmäktige 1997-04-28 § 45. Reglementet
har reviderats vid ett flertal tillfällen efter detta datum men inte i sin helhet. Då det har
gått en avsevärd tid sedan reglementet antogs och en ny fyraårig mandatperiod inleds i
höst kan det nu vara lämpligt med en genomgång av reglementet i sin helhet. Gjorda
justeringar är språkliga och redaktionella.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2006-09-15
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för Utbildnings- och kulturnämnden att
gälla från den 1 november 2006 och tillsvidare.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för Utbildnings- och kulturnämnden
att gälla från den 1 november 2006 och tillsvidare.
___
Exp:

Justerandes sign

Utbildnings- och kulturnämnden
Eva-Marie Ekman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2006-10-30

KF § 116

Dnr KS0184/06

Förslag till nytt reglemente för Barn- och ungdomsnämnden
(Au § 179, Ks § 196)
Nu gällande reglemente antogs av kommunfullmäktige 1997-04-28 § 45. Reglementet
har reviderats vid ett flertal tillfällen efter detta datum men inte i sin helhet. Då det har
gått en avsevärd tid sedan reglementet antogs och en ny fyraårig mandatperiod inleds i
höst kan det nu vara lämpligt med en genomgång av reglementet i sin helhet. Gjorda
justeringar är med bakgrund av att viss lagstiftning har ändrats vilket har förbisetts vid
tidigare revideringar. I reglementet har även vissa språkliga justeringar gjorts.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2006-09-12
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för Barn-och ungdomsnämnden att gälla
från den 1 november 2006 och tills vidare.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för Barn-och ungdomsnämnden att
gälla från den 1 november 2006 och tills vidare.
___
Exp:

Justerandes sign

Barn- och ungdomsnämnden
Eva-Marie Ekman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2006-10-30

KF § 117

Dnr KS0142/06

Förslag till nytt reglemente för Tekniska nämnden
(Au § 180, Ks § 197)
Nu gällande reglemente antogs av kommunfullmäktige 1997-04-28 § 45. Reglementet
har reviderats vid ett flertal tillfällen efter detta datum men inte i sin helhet. Då det har
gått en avsevärd tid sedan reglementet antogs och en ny fyraårig mandatperiod inleds i
höst kan det nu vara lämpligt med en genomgång av reglementet i sin helhet. I
reglementet har stora redaktionella ändringar gjorts. Innehållsmässigt skiljer sig det nya
förslaget inte nämnvärt gentemot det nu gällande reglementet.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2006-09-14
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för Tekniska nämnden att gälla från den 1
november 2006 och tills vidare.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för Barn-och ungdomsnämnden att
gälla från den 1 november 2006 och tills vidare.
___
Exp:

Justerandes sign

Tekniska nämnden
Eva-Marie Ekman

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

17(23)

Sammanträdesdatum
2006-10-30

KF § 118

Dnr KS0193/06

Förslag till nytt reglemente för Miljö- och byggnämnden
(Au § 181, Ks § 198)
Nu gällande reglemente antogs av kommunfullmäktige 1997-04-28 § 45. Reglementet
har reviderats vid ett flertal tillfällen efter detta datum men inte i sin helhet. Då det har
gått en avsevärd tid sedan reglementet antogs och en ny fyraårig mandatperiod inleds i
höst kan det nu vara lämpligt med en genomgång av reglementet i sin helhet. Gjorda
justeringar är i huvudsak språkliga och redaktionella.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2006-09-18
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för Miljö- och byggnämnden att gälla från
den 1 november 2006 och tills vidare.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för Miljö- och byggnämnden att gälla
från den 1 november 2006 och tills vidare.
___
Exp:

Justerandes sign

Miljö- och byggnämnden
Eva-Marie Ekman

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

18(23)

Sammanträdesdatum
2006-10-30

KF § 119

Dnr KS0143/06

Förslag till nytt reglemente för Vård- och omsorgsnämnden
(Au § 182, Ks § 199)
Nu gällande reglemente antogs av kommunfullmäktige 1997-04-28 § 45. Reglementet
har reviderats vid ett flertal tillfällen efter detta datum men inte i sin helhet. Då det har
gått en avsevärd tid sedan reglementet antogs och en ny fyraårig mandatperiod inleds i
höst kan det nu vara lämpligt med en genomgång av reglementet i sin helhet. Gjorda
justeringar är med bakgrund av att viss lagstiftning har ändrats vilket har förbisetts vid
tidigare revideringar.
Beslutsunderlag:
Tjänstskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2006-09-11
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar bilagda förslag till nytt reglemente för Vård- och
omsorgsnämnden att gälla från den 1 november 2006 och tills vidare.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar bilagda förslag till nytt reglemente för Vård- och
omsorgsnämnden att gälla från den 1 november 2006 och tills vidare.
___
Exp:

Justerandes sign

Vård- och omsorgsnämnden
Eva-Marie Ekman

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

19(23)

Sammanträdesdatum
2006-10-30

KF § 120

Dnr KS0185/06

Förslag till nytt reglemente för Revisorerna
(Au § 183, Ks § 200)
Riksdagen har i maj år 2006 beslutat om ändringar i lagstiftningen för den kommunala
revisionen att gälla från 1 juli 2006 och fullt ut från 1 januari 2007. Ändringarna i
lagstiftningen gör att ett nytt reglemente bör antas. Ändringarna bör ske innan
fullmäktige hösten 2006 utser revisorer för mandatperioden 2007-2010. Till stöd för
denna revidering har Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram ett nytt underlag
till reglemente för revisorerna.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2006-09-12
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för kommunens revisorer att gälla från den
1 november 2006 och tills vidare.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för kommunens revisorer att gälla från
den 1 november 2006 och tills vidare.
___
Exp:

Justerandes sign

Revisorerna
Eva-Marie Ekman

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

20(23)

Sammanträdesdatum
2006-10-30

KF § 121

Dnr KS0016/06

Förslag till nytt arkivreglemente
(Au § 184, Ks § 201)
Enligt arkivlagen (1990:782) skall varje kommun upprätta ett arkivreglemente i vilken
det beskrivs hur arkivlagen efterföljs.
Gällande arkivreglemente för Ale kommun antogs 1978-05-25. Ett nytt
arkivreglemente måste antas som är i enlighet med arkivlagen (1990:782).
Arkivreglementet har utarbetats i enlighet med Riksarkivets rekommendationer.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2006-01-18
Handläggare: Mattias Lundin, arkivansvarig
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar reviderat arkivreglemente att gälla från och med 1
november 2006 och tills vidare.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar reviderat arkivreglemente att gälla från och med 1
november 2006 och tills vidare.
___
Exp:

Justerandes sign

Mattias Lundin
Eva-Marie Ekman

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

21(23)

Sammanträdesdatum
2006-10-30

KF § 122

Dnr KS0080/06

Svar på motion om att ge ut en almanacka till alla hushåll och företag
(Au § 174, Ks § 192)
Motion har inkommit från Jarl Karlsson, Socialdemokraterna, med förslag om att ta
fram en almanacka med alebilder och skicka till invånare, företag samt kommunens
personal.
Marknadsföringsvärdet bedöms inte så stort i en sådan produkt och som
informationsbärare skulle produkten vara ett komplement snarare än en ersättning för
något annat. Mot bakgrund av beskrivna ekonomiska konsekvenser bedömer
förvaltningen att förslaget inte kan rymmas inom befintlig budget.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2006-06-08
Handläggare: Susanne Fägersten Sabel, informationsansvarig
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Inlägg
Inlägg görs av Jarl Karlsson
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
___
Exp:

Justerandes sign

Motionären

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

22(23)

Sammanträdesdatum
2006-10-30

KF § 123

Dnr KS0030/06

Motioner som inte beretts färdigt
(Au § 185, ks § 202)
Kommunallagen stadgar att en motion bör beredas så att kommunfullmäktige kan fatta
beslut inom ett år från det att motionen väcktes.
I arbetsordningen för kommunfullmäktige står det att kommunstyrelsen två gånger
varje år ska redovisa motioner som inte beretts färdigt, denna redovisning ska ske till
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i sammanställning de motioner som för
närvarande är under beredning.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2006-09-22
Handläggare: Håkan Spång, administrativ chef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av motioner som inte har beretts färdigt.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen av motioner som inte har beretts
färdigt.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

23(23)

Sammanträdesdatum
2006-10-30

KF § 124
Tack
Stina-Kajs Melin, Kommunfullmäktiges ordförande, lämnar följande tacktal:
”Jag vill tacka ledamöterna i Ale kommunfullmäktige för den gångna mandatperioden.
Ett särskilt tack till de ledamöter och ersättare som lämnar sina uppdrag.
Under den gångna mandatperioden har många frågor debatteras och beslut har fattats.
Att det ibland har varit svårt att hålla tiden och sluta prick klockan 22.00. Det får jag
som ordförande ta på mig.
Jag vill också rikta ett tack till alla åhörare och radiolyssnare för att ni haft intresse och
lyssnat. Samt ett stort tack till dem som har gjort det möjligt att genomföra
radiosändningarna.
Ett stort tack vill jag också rikta till alla anställda i Ale kommun samt till de som varit
mitt stöd vi mötenas genomförande vice ordförande Roland Wall, kommundirektören
Stig Fredriksson och administrativ chef Håkan Spång.
Med detta önskar jag kommande Ale kommunfullmäktige lycka till med den
kommande mandatperioden.”
Roland Wall, Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande, framför på sina och
ledamöternas vägnar ett stort tack för den gångna mandatperioden.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

