PROTOKOLL
1(19)
Sammanträdesdatum
2005-06-20
Plats och tid:

A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 17:00 - 21.30

Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare:
Stina-Kajsa Melin s, ordförande
Leif Gustafsson m
Åke Johansson m, tj ers tom §82
Elisabeth Mörner m, from § 83
Dan Björk m
Ingemar Serneby m
Lennarth Nilsson m
Inga-Lill Andersson s
Thor Eliasson s
Jarl Karlsson s
Eva Eriksson s
Elaine Björkman s
Monica Samuelsson s
Rolf Engström s
Sven Pettersson s
Elisabeth Bredesen s, tom § 82
Kent Karlsson s, tj ers from § 83
Lars-Helge Johansson s, tj ers
Lars Ljungberg s, tj ers
Tyrone Hansson s
Anette Sernlo s
Willy Kölborg s
Siv-Britt Svenningsson s, tj ers
Hasse Andersson s
Jeanette Linde s
Catharina Eliasson s
Lars-Gunnar Wallin s
Rolf Johannesson s
Rose-Marie Fihn fp
Jan Rosenberg fp, tj ers

Kjell Klerfors kd
Margareta Axelsson kd, tom § 82
Chatarina Engström kd, tj ers from § 83
Sune Rydén kd
Samira Samaha kd
Jan A Pressfeldt ad
Robert Hurtig ad, tj ers
Ingela Nordhall ad
Lars Erlandsson ad, tj ers from § 83
Anita Ahlberg ad
Ersättare och övriga deltagare:
Åke Johansson m, ers from § 83
Bengt Lewin m
Toni Andersson s
Kent Carlsson s tom § 82
Henry Hällin s
Anita Engström s
Jim Aleberg s
Maj Eriksson-Rahm v, ers tom § 82
Anna Hansson mp
Birgit Hansson kd
Ionie Oskarson, kommundirektör
Håkan Spång, administrativ chef/sekr

Tore Berghamn fp
Boel Holgersson c
Roland Wall c
Bengt Englund c, tj ers
Göran Karlsson v, tom § 82
Maj Eriksson Rahm v, tj ers from 83
Ingmarie Torstensson v, tj ers
Kenneth Andersson v
Stefan Grahn v
Leif Hansson v, tj ers
Lars-Åke Ellbén mp, tj ers from § 83
Torbjörn Köre mp

Utses att justera

Inga-Lill Andersson, Kjell Klersfors

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Alafors, 2005-07-04, kl 08.00
Underskrifter Sekreterare

Paragrafer 78 - 88
Håkan Spång

Ordförande
Stina-Kajsa Melin
Justerande
Inga-Lill Andersson

Kjell Klerfors
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Sammanträdesdatum
2005-06-20

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2005-06-20
2005-07-05

Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande

2005-07-27
Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Alafors

Underskrift

Ann-Christine Friberg

____________________________________________________________________________
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2005-06-20

KF § 78
Extra ärende
Stina-Kajsa Melin, ordförande, föreslår att fullmäktige behandlar följande extra
ärenden vid dagens sammanträde:
Begäran från Mohammed Bitar, s, om entledigande som ersättare i Vård- och
omsorgsnämnden, samt fyllnadsval.
Motion från Inga-Lill Andersson, Lars-Ove Hellman och Lars Gunnar Wallin,
socialdemokraterna, om sammanhållen planläggning av norra Älvängen.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige behandlar anmälda ärenden vid dagens sammanträde.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3(19)

PROTOKOLL

4(19)

Sammanträdesdatum
2005-06-20

KF § 79
Begäran från Lars Ljungberg, s, om entledigande från sina politiska uppdrag i
Tekniska nämnden och Kommunfullmäktige.
Lars Ljungberg begär i skrivelse, 2005-05-31, att få bli entledigad från sina uppdrag
som ersättare i Tekniska nämnden och ersättare i Kommunfullmäktige.
Valberedningens förslag till Fullmäktige:
1. Kommunfullmäktige entledigar Lars Ljungberg s, från uppdraget som ersättare i
Kommunfullmäktige 2005-08-01.
2. Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser ny ersättare i Kommunfullmäktige efter Lars Ljungberg för tiden tom 2006-10-31
3. Kommunfullmäktige entledigar Lars Ljungbergs, från sitt uppdrag som ersättare i
Tekniska nämnden from 2005-08-01.
4. Kommunfullmäktige utser Mohammed Bitar s, till ny ersättare i Tekniska nämnden
för tiden tom 2006-12-31.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Lars Ljungberg s, från uppdraget som ersättare i
Kommunfullmäktige 2005-08-01.
2. Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser ny ersättare i Kommunfullmäktige efter Lars Ljungberg för tiden tom 2006-10-31
3. Kommunfullmäktige entledigar Lars Ljungberg s, från sitt uppdrag som ersättare i
Tekniska nämnden from 2005-08-01.
4. Kommunfullmäktige utser Mohammed Bitar s, till ny ersättare i Tekniska nämnden
för tiden tom 2006-12-31.
___
Exp:

Justerandes sign

Mohammed Bitar
Lars Ljungberg
Maria Olegård
Tekniska Nämnden
Länsstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-06-20

KF § 80
Begäran från Mohammed Bitar, socialdemokraterna, om entledigande som
ersättare i Vård- och omsorgsnämnden, samt fyllnadsval.
Mohammed Bitar begär i skrivelse, 2005-06-17, om entledigande från sitt uppdrag som
ersättare i Vård- och omsorgsnämnden.
Valberedningens förslag till Fullmäktige:
Kommunfullmäktige entledigar Mohammed Bitar s, från sitt uppdrag som ersättare i
Vård- och omsorgsnämnden from 2005-08-01.
Kommunfullmäktige utser Andreas Hector s, till ny ersättare i Vård- och omsorgsnämnden för tiden tom 2006-12-31.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Mohammed Bitar s, från sitt uppdrag som ersättare i
Vård- och omsorgsnämnden from 2005-08-01.
2. Kommunfullmäktige utser Andreas Hector s, till ny ersättare i Vård- och omsorgsnämnden för tiden tom 2006-12-31.
___
Exp:

Justerandes sign

Mohammed Bitar
Andreas Hector
Maria Olegård
Vård- och omsorgsnämnden

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-06-20

KF § 81

Dnr KS0002/05

Helårsprognos 2005, Ale kommun, tertial 1
(Au § 125, Ks § 121)
Aktuell prognos visar på en negativ avvikelse gentemot budget på 7,2 Mkr, innebärande
ett positivt årets resultat på 1,5 Mkr. Det är en försämring med 5,0 Mkr sedan februariprognosen. Ett så svagt helårsresultat som prognosen pekar på ger anledning till oro att
balanskravet inte kan hållas. Hänsyn är tagen till överförda överskott från år 2004.
Det är angeläget att resultatet förbättras och att Kommunstyrelsen uppdrar åt de
nämnder som redovisar underskott att snarast besluta om ytterligare åtgärder som leder
till att de berörda nämnderna uppnår en budget i balans.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Ionie Oskarson och Annika Axelsson, kommunledningskontoret
2005-05-13.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige noterar rapporten samt uppmärksammar den allvarliga situationen.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt barn- och ungdomsnämnden samt Tekniska nämnden att vidta åtgärder som leder till en budget i balans.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt samtliga nämnder att vara återhållsamma när det
gäller kostnader pga kommunens minskade skatteintäkter/generella statsbidrag
med 7 Mkr.
Inlägg
Inlägg görs av Kjell Klerfors och Tore Berghamn
Yrkanden
Inga-Lill Andersson yrkar bifall på Kommunstyrelsens förslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar rapporten samt uppmärksammar den allvarliga situationen.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Barn- och ungdomsnämnden samt Tekniska nämnden att vidta åtgärder som leder till en budget i balans.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt samtliga nämnder att vara återhållsamma när det
gäller kostnader pga kommunens minskade skatteintäkter/generella statsbidrag med
7 Mkr.
___
Exp:
Samtliga nämnder
Helene Ramert, ekonomichef
Annika Axelsson, bitr. ekonomichef, Anita Johansson, redovisningschef
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-06-20

KF § 82

Dnr KS0113/05

Vision Ale kommun 2020
(Au § 126, Ks § 122)
Ale kommuns Vision 2010 antogs av Kommunfullmäktige år 2000 och behöver revideras för att lyfta blicken fram emot 2020. Uppstarten av revideringsarbetetet utgjordes av ett Framtidsseminarium i december 2004. Framtidsseminariet gav bilder om
vad vi kan förvänta oss i framtiden och placera in Ale i en omvärld som ständigt
förändras. Syftet med Framtidsseminariet var att inspirera till ökad kreativitet i
visionsarbetet.
Arbetet fortsatte med rådslag som genomfördes av Kommunfullmäktiges ledamöter
tillsammans med representanter för GR och behandlade regionens utveckling.
Därefter genomfördes en visionsdag där vi arbetade i grupper där respektive grupp
diskuterade ett ämnesområde i visionen. De förändringar och synpunkter som framkom under dagen har sammanställts och ligger till grund för Vision Ale kommun 2020.
För att skapa en vision med kraft krävs en bred förankring. Inbjudna att delta i visionsarbetet har varit Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter, nämndernas arbetsutskott,
kommundirektören, samtliga förvaltningschefer, respektive partis gruppledare samt
representanter från AB Alebyggen, Ale Utveckling AB, representanter för näringslivet,
föreningslivet samt elever från Ale gymnasium.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar Vision Ale kommun 2020 med Rose-Marie Fihns
ändringsförslag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att Vision Ale kommun 2020 årligen ska inarbetas
som en del av den samlade budgethandlingen.
___
Yrkanden
Jan A Pressfeldt lämnar följande ändringsyrkande, 3:e punkten (Arbete och näringsliv),
"Ale Centrum är också ett administrativt centrum då kommunhuset numera finns på
orten" utgår, som Rose-Marie Fihn tillstyrker.
Roland Wall lämnar följande ändringsyrkanden, 3:e punkten (Arbete och näringsliv)
"Ale Centrum" byts mot "Nödinge Centrum", 9:e punkten
(Omvärldsrelationer) meningen "Tätort Ale är välkänd och har gett kommunen en
geografisk identitet" utgår, samt bifall till Jan A Pressfeldts ändringsyrkande, i övrigt
bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Inga-Lill Andersson, Göran Karlsson, Jarl Karlsson, Kenneth Andersson, Kjell
Klerfors och Leif Karlsson yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-06-20

Forts. KF § 82

Dnr KS0113/05

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag av Jan A Pressfeldts yrkande och
finner att fullmäktige avslår yrkandet.
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag på vart och ett av Roland Walls
yrkanden och finner att fullmäktige avslår yrkandena.
BESLUT
1.
2.

Kommunfullmäktige antar Vision Ale kommun 2020 med Rose-Marie Fihns
ändringsförslag.
Kommunfullmäktige beslutar att Vision Ale kommun 2020 årligen ska inarbetas
som en del av den samlade budgethandlingen.

Reservation
Rose-Marie Fihn för folkpartiet liberalerna, Roland Wall för centern och Jan A
Pressfeldt för aledemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sina respektive ändringsyrkanden.
___
Exp

Justerandes sign

Helene Ramert

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-06-20

KF § 83

Dnr KS0001/05

Budget 2006 med strategisk plan 2006-2008 och ekonomisk flerårsplan 20062008
(Au § 127, Ks § 123)
Föreligger Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till Strategisk plan 20062008 och Moderaternas, Folkpartiets, Kristdemokraternas och Centerpartiets ("Allians
för Ale") förslag till Strategiska mål 2006-2008 samt ett gemensamt förslag till Budget
2006 med flerårsbudget 2006-2008.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer kommunens utdebitering för år 2006 till 22 kronor
per skattekrona.
2. Kommunfullmäktige antar Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till
strategisk plan för 2006 – 2008.
3. Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till budget för år 2006 med nämndvisa fördelade kommunbidrag samt flerårsbudget 2006-2008.
4. Kommunfullmäktige beslutar att som förutsättning för 2006 års kommunbidrag
gäller att vård- och omsorgsnämndens kostnader för institutionsplaceringar (hem
för vård eller boende enligt SOL, LVM eller LVU) täcks från ett bundet konto.
5. Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till resultatbudget, balansbudget
och finansieringsbudget för år 2006.
6. Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till investeringsbudget för år 2006
samt investeringsplan för åren 2007 – 2008. Kommunstyrelsen får i uppdrag att
under 2006 pröva och godkänna större investeringar (de som är markerade med
fetstil i investerings-budgeten). Kostnad, placering och genomförande ska redovisas till kommunstyrelsen före igångsättning.
7. Kommunfullmäktige fastställer att kommunens låneskuld vid årsskiftet
2006/2007 får uppgå till högst 275 Mkr.
8. Kommunfullmäktige uppdrar åt respektive nämnd att i enlighet med fullmäktiges
beslut om strategisk plan och kommunbidrag senast 2005-11-15 besluta om
nämndernas detaljbudget för år 2006.
9. Kommunfullmäktige beslutar att fördela skolverkets preliminära statsbidragsram
för personalförstärkningar inom skola och förskola för Ale år 2006 med 1,8 Mkr
till barn- och ungdomsnämnden och med 0,5 Mkr till Utbildnings- och kulturnämnden samt att till de berörda nämnderna fördela faktiskt erhållet statsbidrag
för år 2006 i förhållande till nämndernas höjning av personaltätheten inom skola
och förskola under år 2006.
10. Kommunfullmäktige uppdrar åt Barn- och ungdomsnämnden att före utgången av
2005, mot bakgrund av elevtalen under en femårsperiod, redovisa förändrade
behov av lokaler för förskola och skola.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-06-20

Forts. KF § 83

Dnr KS0001/05

11. Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att besluta om nämnders
begäran om överföring av medel mellan mindre investeringsobjekt upp till 0,5
miljoner kronor.
12. Kommunfullmäktige behandlar senast 2005-11-30 frågan avseende borgensbeslut
för AB Alebyggen.
13. Kommunfullmäktige noterar att det förekommer ett arbete med förändring av
finansieringsmodell för IT-kostnader inom Ale kommun. Finansieringsmodellen
innebär inga ökade IT-kostnader för kommunen utan en omfördelning mellan
nämnderna.
14. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att göra nödvändiga kommunbidragsförändringar i budget 2006, 2007 och 2008 i anpassning till den nya finansieringsmodellen av IT-kostnader.
___
Ordföranden redovisar talarordning för rubricerat ärende som fullmäktige godkänner
Inlägg
Inlägg görs av Rolf Engström och Lars Helge Johansson.
Yrkanden
Inga-Lill Andersson, Kenneth Andersson, Torbjörn Köre, Jarl Karlsson, Monica
Samuelsson Tor Eliasson och Elaine Björkman yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag
Jan A Pressfeldt yrkar bifall till Aledemokraternas förslag till budget 2006 "en ekonomisering för Ale kommun- för en ekonomi i balans"
Leif Gustafsson yrkar bifall till Allians för Ales budget 2006, med ekonomisk flerårsplan 2006-2008 och strategiska mål för 2006-2008.
Ingmarie Torstensson lämnar följande tilläggsförslag, (till texten Välfärd sid 9 i
Kommunstyrelsens förslag) "Kvinnofridsfrågor skall prioriteras och kommunen skall
stödja utsatta kvinnor och barn, stöd skall erbjudas även till dem som hotar och
misshandlar sina närstående för att förändra detta beteende"
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på dels bifall eller avslag på Ingmarie
Torstenssons tilläggsyrkande och finner att fullmäktige bifaller yrkandet.
Ordföranden ställer därefter proposition på dels Kommunstyrelsens förslag, dels Leif
Gustafsson yrkande (Allians för Ales budget 2006, med ekonomisk flerårsplan 20062008 och strategiska mål för 2006-2008) och dels Jan A Pressfeldts yrkande
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

12(19)

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2005-06-20

Forts. KF § 83

Dnr KS0001/05

(Aledemokraternas förslag till budget 2006 "en ekonomisering för Ale kommun- för en
ekonomi i balans") och finner att fullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag.
BESLUT
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Justerandes sign

Kommunfullmäktige fastställer kommunens utdebitering för år 2006 till 22 kronor
per skattekrona.
Kommunfullmäktige antar Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till
strategisk plan för 2006 – 2008.
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till budget för år 2006 med nämndvisa fördelade kommunbidrag samt flerårsbudget 2006-2008.
Kommunfullmäktige beslutar att som förutsättning för 2006 års kommunbidrag
gäller att Vård- och omsorgsnämndens kostnader för institutionsplaceringar (hem
för vård eller boende enligt SOL, LVM eller LVU) täcks från ett bundet konto.
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till resultatbudget, balansbudget
och finansieringsbudget för år 2006.
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till investeringsbudget för år 2006
samt investeringsplan för åren 2007 – 2008. Kommunstyrelsen får i uppdrag att
under 2006 pröva och godkänna större investeringar (de som är markerade med
fetstil i investerings-budgeten). Kostnad, placering och genomförande ska redovisas till Kommunstyrelsen före igångsättning.
Kommunfullmäktige fastställer att kommunens låneskuld vid årsskiftet
2006/2007 får uppgå till högst 275 Mkr.
Kommunfullmäktige uppdrar åt respektive nämnd att i enlighet med fullmäktiges
beslut om strategisk plan och kommunbidrag senast 2005-11-15 besluta om
nämndernas detaljbudget för år 2006.
Kommunfullmäktige beslutar att fördela skolverkets preliminära statsbidragsram
för personalförstärkningar inom skola och förskola för Ale år 2006 med 1,8 Mkr
till Barn- och ungdomsnämnden och med 0,5 Mkr till Utbildnings- och kulturnämnden samt att till de berörda nämnderna fördela faktiskt erhållet statsbidrag
för år 2006 i förhållande till nämndernas höjning av personaltätheten inom skola
och förskola under år 2006.
Kommunfullmäktige uppdrar åt Barn- och ungdomsnämnden att före utgången av
2005, mot bakgrund av elevtalen under en femårsperiod, redovisa förändrade
behov av lokaler för förskola och skola.
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att besluta om nämnders begäran om överföring av medel mellan mindre investeringsobjekt upp till 0,5 miljoner
kronor.
Kommunfullmäktige behandlar senast 2005-11-30 frågan avseende borgensbeslut
för AB Alebyggen.
Kommunfullmäktige noterar att det förekommer ett arbete med förändring av
finansieringsmodell för IT-kostnader inom Ale kommun. Finansieringsmodellen
innebär inga ökade IT-kostnader för kommunen utan en omfördelning mellan
nämnderna.
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-06-20

Forts. KF § 83

Dnr KS0001/05

14. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att göra nödvändiga kommunbidragsförändringar i budget 2006, 2007 och 2008 i anpassning till den nya finansieringsmodellen av IT-kostnader.
15. Kommunfullmäktige gör följande tillägg till texten Välfärd sid 9 i "Kvinnofridsfrågor skall prioriteras och kommunen skall stödja utsatta kvinnor och barn, stöd
skall erbjudas även till dem som hotar och misshandlar sina närstående för att
förändra detta beteende"
Reservation
Leif Gustafsson för moderaterna, Kjell Klerfors kristdemokraterna, Rose-Marie Fihn
för folkpartiet liberalerna och Roland Wall centerpartiet reserverar sig mot beslutet till
förmån för Allians för Ales yrkande.
Jan A Pressfeldt för aledemokraterna, reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
___
Exp:

Justerandes sign

Respektive nämnd
Ale Byggen
Ale utveckling AB
Helene Ramert, ekonomichef
Annika Axelsson, bitr. ekonomichef
Anita Johansson, redovisningschef

Utdragsbestyrkande
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KF § 84

Dnr 118/05

Interpellation från Åsa Kasimir Klemedtsson, mp, till kommunstyrelsens
ordförande om möjliggörande av miljömål och kollektivtrafik.
Åsa Kasimir Klemedtsson (mp) har lämnat en interpellation, 2005-05-18, till
Kommunstyrelsens ordförande om möjliggörande av miljömål och kollektivtrafik.
Interpellantens fråga är:
Vi önskar att du punkt för punkt redovisar kommunens intentioner (vad kommunen
vill, önskar och arbetar för) och hur intentionerna svarar mot miljöpartiets 6 förslag.
Inga-Lill Andersson besvarar interpellationen samt lämnar svaret skriftligt.
Inlägg görs av Lars-Åke Ellbén, som på Åsa Kasimir Klemedtssons vägnar tackar för
svaret.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige förklarar debatten avslutad med anledning av
interpellationen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-06-20

KF § 85

Dnr 138/05

Motion från Inga-Lill Andersson, Lars-Ove Hellman och Lars Gunnar Wallin,
socialdemokraterna, om sammanhållen planläggning av norra Älvängen.
Inga-Lill Andersson, Lars-Ove Hellman och Lars Gunnar Wallin har lämnat in motion,
2005-06-17, om sammanhållen planläggning av norra Älvängen.
Motionärerna föreslår med hänvisning till motionen:
Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att besluta om en sammanhållen
planläggning av norra Älvängen i enlighet med motionen.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bifaller att motionen får väckas.
2. Kommunfullmäktige remitterar motionen till Kommunstyrelsen.
___
Exp

Justerandes sign

Håkan Spång
Maria Olegård

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-06-20

KF § 86
Delgivningar
1. Pensionärsrådets protokoll 2005-04-08
2. Ungdomsstyrelsen 2005-05-09: Inbjudan att nominera till Årets ungdomskommun.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar delgivningarna till protokollet.
__

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

18(19)

Sammanträdesdatum
2005-06-20

KF § 87
Minnesstund
Med anledning av Erik Alexanderssons bortgång håller ordförande ett minnestal och
avslutar med en tyst stund i fullmäktige.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

19(19)

Sammanträdesdatum
2005-06-20

KF § 88
Tack och trevlig sommar
Stina-Kajsa Melin, ordförande, tackar ledamöter och ersättare för vårterminens arbete
och önskar trevlig sommar med mycket sol och bad.
Roland Wall, 1:e vice ordförande, önskar ordföranden detsamma.
__

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

