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Sammanträdesdatum: 2010-08-30
KF § 98
Allmänhetens frågestund
Kommunfullmäktige har beslutat att införa allmänhetens frågestund i anslutning till sina
sammanträden då det är möjligt för allmänheten att ställa frågor. Frågestunden ligger som
första punkt på fullmäktiges möten.
Frågorna från allmänheten ska gälla de ärendepunkter som fullmäktige ska diskutera under
sina respektive sammanträden.
Inga frågor ställdes under fullmäktiges sammanträde.
___
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Sammanträdesdatum: 2010-08-30

KF § 99

KS0001/10

Strategisk plan för Ale kommun
Föreligger förslag till Strategisk plan för Ale kommun med budget 2011-2012 och
investeringsplan 2011-2015 från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
Föreligger förslag till Strategisk plan 2011 från Moderata samlingspartiet, Centerpartiet,
Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna – Allians för Ale.
Föreligger förslag till Strategisk plan 2011-2014 från Aledemokraterna.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar Strategisk plan för Ale kommun enligt förslag från
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
2. Kommunfullmäktige fastställer kommunens utdebitering för år 2011 till 22,30 kronor per
skattekrona.
3. Kommunfullmäktige antar förslag till resultatbudget, balansbudget och
finansieringsbudget för år 2011 och 2012.
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt respektive nämnd att i enlighet med fullmäktiges beslut
om Strategisk plan och kommunbidrag samt i enlighet med anvisningar som fastställs av
kommunstyrelsen besluta om nämndplan för 2011 senast 2011-01-28.
5. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att redovisa respektive nämndplan för år
2011 vid kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2011.
6. Kommunfullmäktige ger nämnderna möjlighet att göra mindre omdisponeringar inom sin
totala investeringsbudget 2011-2012 efter godkännande av kommunstyrelsens
arbetsutskott.
7. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att göra nödvändiga
kommunbidragsförändringar respektive år när löneavtalen har färdigförhandlats.
8. Kommunfullmäktige fastställer att kommunens låneskuld vid årsskiftet 2012-2013 får
uppgå till högst 320 mnkr.
9. Kommunfullmäktige behandlar senast 2010-11-30 frågan avseende borgen för AB
Alebyggen.
Inlägg
Jarl Karlsson (S), Mikael Berglund (M), Jan A Pressfeldt (AD), Göran Karlsson (V), Boel
Holgersson (C), Sune Ryden (FP), Rose-Marie Fihn (FP), Peter Rosengren (MP), Elaine
Björkman (S), Eva Eriksson (S), Rolf Gustavsson (S), Hasse Andersson (S), Kjell Klerfors
(KD) och Christina Oskarsson (S).
Yrkanden
Jarl Karlsson (S), Göran Karlsson (V), Peter Rosengren (MP), Elaine Björkman (S), Eva
Eriksson (S) och Hasse Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Mikael Berglund (M), Boel Holgersson (C), Sune Rydén (KD), Rose-Marie Fihn (FP) och Kjell
Klerfors (KD) yrkar bifall till Allians för Ales förslag till Strategisk plan 2011.
Jan A Pressfeldt (AD) yrkar bifall till Aledemokraternas förslag till Strategisk plan 2011-2014.
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum: 2010-08-30
KF § 99 (forts.)

KS0001/10

Propositionsordning
Efter avslutad överläggning konstaterar ordföranden att tre förslag föreligger.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med Kommunstyrelsens beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar Strategisk plan för Ale kommun enligt förslag från
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
2. Kommunfullmäktige fastställer kommunens utdebitering för år 2011 till 22,30 kronor per
skattekrona.
3. Kommunfullmäktige antar förslag till resultatbudget, balansbudget och
finansieringsbudget för år 2011 och 2012.
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt respektive nämnd att i enlighet med fullmäktiges beslut
om Strategisk plan och kommunbidrag samt i enlighet med anvisningar som fastställs av
kommunstyrelsen besluta om nämndplan för 2011 senast 2011-01-28.
5. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att redovisa respektive nämndplan för år
2011 vid kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2011.
6. Kommunfullmäktige ger nämnderna möjlighet att göra mindre omdisponeringar inom sin
totala investeringsbudget 2011-2012 efter godkännande av kommunstyrelsens
arbetsutskott.
7. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att göra nödvändiga
kommunbidragsförändringar respektive år när löneavtalen har färdigförhandlats.
8. Kommunfullmäktige fastställer att kommunens låneskuld vid årsskiftet 2012-2013 får
uppgå till högst 320 mnkr.
9. Kommunfullmäktige behandlar senast 2010-11-30 frågan avseende borgen för AB
Alebyggen.
Reservation
Folkpartiet, Moderaterna, Centerpartiet, Aledemokraterna, Kristdemokraterna, Börje Olsson
och Ewa Johansson reserverar sig mot beslutet.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras 20 minuter.
___
Expedieras till:
Respektive nämnd
AB Alebyggen
Helene Ramert, Kommunstyrelsens förvaltning
Monica Lechelt, Kommunstyrelsens förvaltning
Sten Åhrman, Kommunstyrelsens förvaltning
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Sammanträdesdatum: 2010-08-30

KF § 100
Ordningsfråga
Klas Nordh (FP) ställer en ordningsfråga till Kommunfullmäktige som gäller utskicket av
handlingar till fullmäktiges ledamöter. Klas Nordh (FP) begär att punkterna 5, 6, 7, 8, 9 och 15
bordläggs.
Inlägg
Klas Nordh (FP), Jarl Karlsson (S), Sune Rydén (KD), Hasse Andersson (S) och Rose-Marie
Fihn (FP).
BESLUT
Efter avslutad överläggning bestäms att kommunfullmäktige kommer att bordlägga de aktuella
paragraferna, men att detta kommer att ställas under proposition under varje enskild paragraf.
___
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Sammanträdesdatum: 2010-08-30

KF § 101

KS0250/09

Naturvårdsavtal och biotopskydd i Vättlefjäll
Efter den stora branden i Vättlefjäll 2009 har Skogsstyrelsen inventerat naturvärden i
brandområdet. Vid inventeringarna har Skogsstyrelsen pekat ut ett antal områden som har
brandgynnade naturvärden. Bl.a. har man funnit rikliga förekomster av de båda rödlistade
arterna klockgentiana och alkonblåvinge men också ett rikt fågel- och insektsliv.
Områdena ligger inom riksintresse för friluftsliv och innefattar, helt eller delvis, flera objekt i
naturvårdsprogrammet som har höga naturvärden. Vid kontakter med Skogsstyrelsen under
våren 2009 konstaterades att områdena har sådana värden att man bör bevara dem. Ärendet
diskuterades på KSAU i oktober 2009, AU ställde sig då positivt till att gå vidare och skydda
de föreslagna områdena.
Skogsstyrelsen har nu lämnat förslag på 4 stycken naturvårdsavtal och 3 stycken biotopskydd
på kommunal mark till kommunen för godkännande (bilaga 1-7).
Att godkänna de föreslagna naturvårdsavtalen och biotopskydden innebär en intäkt för
kommunen på mellan 519 750 – 586 750 kr. Områdena ligger ganska långt från närmsta
samhälle, marken har därför ett lågt marknadsvärde. Inom områdena finns heller inga planer
på exploatering, i ÖP 07 är övervägande delen av arealen utpekat som särskilt värdefull natur
och grönstruktur.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson, kommundirektör 2010-06-01
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna skogsstyrelsens förslag till naturvårdsavtal och
biotopskydd på kommunal mark i Vättlefjäll på fastigheterna Nödinge 38:2, Nödinge 4:82,
Nödinge 4:14, Nödinge 4:23, Rydet 1:4 samt Stora Viken 2:1, skifte 3.
2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören eller deras respektive ersättare att underteckna handlingarna.
3. Kommunfullmäktige beslutar att 20 000 kr av intäkterna för naturvårdsavtalen och
biotopskydden avsätts för information i anslutning till områdena.
Inga-Lill Andersson (S) föreslår, i överensstämmelse med Klas Nordhs (FP) ordningsfråga, att
paragrafen bordläggs till nästa sammanträde.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bordlägger frågan till nästa sammanträde.
___
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum: 2010-08-30

KF § 102

KS0067/10

Förslag till handlingsplan för identifierade skredriskområden samt kostnadsberäkning
för kommunens åtaganden
År 2001 genomförde GF Konsult AB på uppdrag av statens räddningsverk, SRV, en
översiktlig stabilitetskartering i Ale kommun för att utröna ras- och skredrisker i kommunens
bebyggda delar. Den översiktliga stabilitetsundersökningen ger inte några exakta svar om
skredrisken.
Utifrån gjord undersökning har Räddningsverket pekat på vissa områden som det är extra
angeläget att utreda vidare. Dessa utredningar bekostas inte av staten utan ansvaret ligger hos
berörd kommun eller fastighetsägare.
Antagande av den föreslagna handlingsplanen för ras- och skredriskområden kommer att
innebära ökade kostnader för kommunen. I handlingsplanen åtar sig kommunen att utföra
inledande undersökning i de områden som av räddningsverket år 2001 bedömts vara mest
angelägna att utreda vidare. I dagsläget finns det fyra områden i kommunen som ingår i den
föreslagna prioriteringsordningen, dvs. områden som är bebyggda för
bostadsändamål.(permanentboende) De detaljerade undersökningarna bedöms i dagsläget att
kosta minst 100 000 kr per område. Även personella resurser måste avsättas inom
organisationen för att leda arbetet med skredförebyggande åtgärder.
Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att det är av största vikt att ta fram en
handlingsplan för hantering av ras- och skredfrågor i kommunen. För att kunna behandla
dessa frågor på ett likartat sätt behövs ett antagande av en handlingsplan.
Handlingsplanen innebär att kommunen påtar sig ett kostnadsansvar för en detaljerad
stabilitetsundersökning i de områden där man i den översiktliga stabilitetskarteringen ej kunnat
klarlägga stabilitetsförhållandena med överslagsberäkning och ej heller kunnat klassa dessa
som tillfredställande stabila.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson, kommundirektör 2010-04-16
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist och Annika Friberg, miljöplanerare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar handlingsplan för identifierade skredriskområden.
2. Kommunfullmäktige noterar att ansvarig nämnd måste reservera medel för
handlingsplanens genomförande i kommande års budget.
Inga-Lill Andersson (S) föreslår, i överensstämmelse med Klas Nordhs (FP) ordningsfråga, att
paragrafen bordläggs till nästa sammanträde.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bordlägger frågan till nästa sammanträde.
___
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum: 2010-08-30

KF § 103

KS0143/10

Köp av fastigheterna Brandsbo 1:5 och 1:27, del av Brandsbobergen
Förslag till avtal har träffats med Einar Gustavsson som innebär att kommunen köper del av
fastigheten Brandsbo 1:5 och hela fastigheten Brandsbo 1:27. Marken som förvärvas omfattar
ca 45 ha obebyggd råmark för bostadsändamål. Priset är 7 miljoner kronor. Därutöver ska
kommunen till säljaren utan ersättning överlåta fem stycken småhustomter efter det att
planläggning skett i Ale höjd.
Den mark som förvärvas är i kommunens översiktsplan redovisad som framtida utbyggnadsoch utredningsområde för bostadsbebyggelse på Brandsbobergen. Arbetet med en fördjupad
översiktsplan pågår. I kommunens bostadsförsörjningsprogram redovisas en tänkt första
inflyttning i Brandsbobergen år 2016. I kommunens markpolitiska program anges att
kommunen genom aktiva förvärv ska garantera behovet av mark för bostäder, verksamheter
och allmänna ändamål. Kommunen ska i god tid se till att erforderlig mark finns tillgänglig för
planerad exploatering och i princip senast 2-3 år före planantagandet. Förvärvet är helt i linje
med ovan nämnda styrdokument.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Sven-Olof Frisk, tf kommundirektör 2010-06-21
Handläggare: Lars Lindström, mark- och exploateringsansvarig
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering avseende köp av fastigheten Brandsbo 1:27 och del av fastigheten Brandsbo 1:5
för en köpeskilling om 7 milj kronor.
2. Kommunfullmäktige beviljar ett tilläggsanslag om 7 025 000 kr för att täcka kostnaderna
för förvärvet.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören,
eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning underteckna avtalet.
4. Kommunfullmäktige uppdrar till mark- och exploateringsansvarig att överlåta fem
småhustomter till Einar Gustavsson i enlighet med överenskommelsen.
Inga-Lill Andersson (S) föreslår, i överensstämmelse med Klas Nordhs (FP) ordningsfråga, att
paragrafen bordläggs till nästa sammanträde.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bordlägger frågan till nästa sammanträde.
___
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2010-08-30

KF § 104

KS0144/10

Köp av mark för verksamhetsområde i Häljered
Förslag till avtal om markbyte med Lennart och Gösta Ericsson har upprättats. Markbytet
innebär att kommunen erhåller ca 11,7 ha råmark för verksamhetsändamål i Häljered, den s.k.
Aroseniustomten i Älvängen samt ytterligare ett mindre markområde i Svenstorp som delvis
ska användas för den nya lokalvägen. Ericssons erhåller kommunens skogsfastighet Vadbacka
2:14, Grönnäs 1:2, areal ca 145 ha samt två mindre betesskiften i Häljered. I mellanlikvid ska
Ericssons till kommunen betala 625 000 kr i anledning av markbytet.
Den mark kommunen erhåller i Häljered är i kommunens översiktsplan redovisad som
utbyggnadsområde för verksamheter. I programmet Mark för verksamheter anges att området
ska vara planlagt och klart till försäljning under år 2012. Den mark kommunen erhåller i
Svenstorp omfattas av pågående detaljplaneläggning för Svenstorps handels- och
verksamhetsområde. Den skogs- och betesmark som kommunen avstår är mark som inte
behövs för exploatering.
I kommunens markpolitiska program anges att kommunen genom aktiva förvärv ska garantera
behovet av mark för bostäder, verksamheter och allmänna ändamål. Kommunen ska i god tid
se till att erforderlig mark finns tillgänglig för planerad exploatering och i princip senast 2-3 år
före planantagandet. Markbytet har stöd i översiktsplan, programmet Mark för verksamheter
och markpolitiskt program.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Sven-Olof Frisk och Lennart Nilsson, 2010-06-21
Handläggare: Lars Lindström, mark- och exploateringsansvarig
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till överenskommelse om
fastighetsreglering innebärande markbyte mellan å ena sidan kommunens fastigheter
Grönnäs 1:2, Häljered 2:6, Svenstorp 1:15, Vadbacka 2:14 och Äskekärr 3:4 och å andra
sidan fastigheterna Häljered 1:5 och 3:1, Krokstorp 2:14, Svenstorp1:3 och Utby 2:169.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören,
eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning underteckna avtalet.
Inga-Lill Andersson (S) föreslår, i överensstämmelse med Klas Nordhs (FP) ordningsfråga, att
paragrafen bordläggs till nästa sammanträde.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bordlägger frågan till nästa sammanträde.
___
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KF § 105

KS0148/10

Avtal om samfinansiering av Bana Väg i Västs vägdel Älvängen - Alvhem
Ett förslag till avtal har upprättats mellan Ale kommun och Trafikverket gällande bl.a. ny
lokalgata mellan Repslagarvägen i Älvängen och Skepplandavägen med sträckning längs med
E45 och 310 m bullerplank i norra Svenstorpsområdet.
Avtalet syftar till att medfinansiera Trafikverkets byggnation av delsträckan Älvängen –
Alvhem där ett nytt lokalvägnät i norra Älvängen ingår i entreprenaden.
I avtalet regleras även byggandet av ett bullerskyddsplank längs med del av E45 för att skapa
lägre bullernivåer på fastigheterna Svenstorp 1:92, Krokstorp 1:14 samt Skönningared 4:4 där
en framtida bostadsexploatering planeras.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Sven-Olof Frisk och Lennart Nilsson, 2010-06-22
Handläggare: Katarina Allansson, projektutvecklare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1 Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till avtal mellan Ale kommun och
Trafikverket gällande medfinansiering av Bana Väg i Västs vägdel Älvängen – Alvhem
innehållande lokalvägsutbyggnad och bullerplank i Svenstorpsområdet i Älvängen.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören,
eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning underteckna avtalet.
Inlägg
Jan A Pressfeldt (AD) och Jarl Karlsson (S)
Yrkanden
Jarl A Pressfeldt (AD) yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering:
•
•

Bygger man en motorväg ska det finnas en lokalgata. Lokalgatan ska bekostas av staten. Varför ska
kommunen betala 20 miljoner kronor?
Vad gäller kartan så har rondellen försvunnit vad gäller Carlmarks hus i Älvängen. Hur kommer detta sig?

Propositionsordning
Ordförande konstaterar att två beslutsförslag föreligger. Ett förslag om återremiss från Jan A
Pressfeldt (AD) samt ett yrkande om bordläggning.
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska återremitteras och finner att
fullmäktige beslutar i enlighet med detta.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras med följande motivering:
•
•

Bygger man en motorväg ska det finnas en lokalgata. Lokalgatan ska bekostas av staten. Varför ska
kommunen betala 20 miljoner kronor?
Vad gäller kartan så har rondellen försvunnit vad gäller Carlmarks hus i Älvängen. Hur kommer detta
sig?

___
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

13(23)

Sammanträdesdatum: 2010-08-30

KF § 106

KS0128/10

VA- och renhållningstaxor 2011
Tekniska nämnden har de senaste åren framfört önskemål om att VA och renhållningstaxorna
inte ska följa den ordinarie budgetprocessen tidsmässigt utan att beslut om dessa ska fattas av
kommunfullmäktige sent på respektive år. Dessa önskemål har kommunstyrelsen tillmötesgått.
Men det har inte alltid varit så tydligt vad som gäller och varför Tekniska nämnden vill ha så
”sena” beslut. Av denna anledning vill tekniska förvaltningen redogöra för de skäl som ligger
till grund för detta både vad beträffar taxor 2011 men även för åren framöver.
Både VA och renhållningstaxorna är beroende av vad vi får betala för avlopp respektive avfall
till GRYAAB och Renova nästkommande år vilket vi i regel inte har tillräcklig kännedom om
förrän runt halvårsskiftet. Då taxeprocessen är betydligt mer än tre månader från
tjänstemannaberedning på tekniska förvaltningen, beslut i Tekniska nämnden och så
småningom till beslut i Kommunfullmäktige behöver därför taxebeslutet i
Kommunfullmäktige ligga sent på året.
Förvaltningen önskar av dessa anledningar att VA och renhållningstaxorna tas i Tekniska
nämnden 7 oktober för beslut i Kommunfullmäktige i november.
Kommunstyrelsens förvaltning anser att det är rimligt att invänta information från de största
leverantörerna för att korrekt kunna bedöma behovet av taxeändringar för 2011.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2010-06-22
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige medger att beslut om VA- och renhållningstaxor för år 2011 tas vid
kommunfullmäktiges möte i november.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige medger att beslut om VA- och renhållningstaxor för år 2011 tas vid
kommunfullmäktiges möte i november.
___
Expedieras till:
Tekniska nämnden
Sten Åhrman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

14(23)

Sammanträdesdatum: 2010-08-30
KF § 107

KS0091/10

Inrättande av ungdomsråd
Ale kommun har sedan en tid diskuterat hur det är möjligt att utveckla ungdomsinflytandet i
kommunen. Idag har ungdomarna i Ale möjlighet att påverka genom t.ex. klassråd, elevråd
samt ungdomsfullmäktige. Det finns även ett antal fritidsgårdsråd. För gymnasieungdomar
finns elevråd och gymnasiestyrelsen. Det nya ungdomsrådet syftar till att öka ungdomars
möjlighet till inflytande över sin vardag och ska fungera både som inspiration och rådgivare
för politiska beslut. Rådet är en referensgrupp och remissinstans för kommunens
beslutsfattare i ungdomsrelaterade frågor och erbjuder en ny väg att komma till tals med
ungdomar.
I enlighet med Strategisk plan för Ale kommun med budget 2009–2010 har kommunstyrelsens
förvaltning, i samarbete med barn- och ungdomsförvaltningen och ungdomar från
kommunen, arbetat fram ett förslag vilket innebär att ett nytt ungdomsråd inrättas. Rådet
kommer att bestå av 23 personer i åldern 13-20 år. Rådet utser en talesgrupp som träffar
kommunstyrelsens arbetsutskott kontinuerligt (sex gånger) under året.
Ungdomsrådet får en budget på 200 000 kronor för år 2010 och placeras organisatoriskt under
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2010-06-07
Handläggare: Stefan Lydén, förvaltningssekreterare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett ungdomsråd i Ale kommun från och med
hösten 2010.
2. Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till reglemente för ungdomsrådet.
3. Kommunfullmäktige noterar att medel för Ungdomsrådet bör inarbetas i
Kommunstyrelsens budget 2011.
Inlägg
Elaine Björkman (S), Sune Rydén (KD), Lars-Erik Carlbom (FP), Jarl Karlsson (S) och Klas
Nordh (FP),
Yrkanden
Elaine Björkman, Sune Rydén (FP), Jarl Karlsson (S), Klas Nordh (FP) och Lars-Erik
Carlbom (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Klas Nordh (FP) föreslår att reglementet förtydligas så att det framgår att ungdomsrådet
består av ungdomar i ålderskategorin 13-20 år.
Propositionsordning
Ordföranden ställer kommunstyrelsen beslutsförslag under proposition och finner att
fullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.
Därefter frågar ordföranden fullmäktige om fullmäktige också kan besluta i enlighet med Klas
Nordhs (FP) tilläggsyrkande och finner att fullmäktige också beslutar i enlighet med detta.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

15(23)

Sammanträdesdatum: 2010-08-30

KF § 107 (forts.)

KS0091/10

BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett ungdomsråd i Ale kommun från och med
hösten 2010.
2. Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till reglemente för ungdomsrådet.
3. Kommunfullmäktige noterar att medel för Ungdomsrådet bör inarbetas i
Kommunstyrelsens budget 2011.
4. Kommunfullmäktige beslutar att reglementet förtydligas så att det framgår att
ungdomsrådet består av ungdomar i ålderskategorin 13-20 år.
___
Expedieras till:
Respektive nämnder
Stefan Lydén, Kommunstyrelsens förvaltning
Sven Nielsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

16(23)

Sammanträdesdatum: 2010-08-30

KF § 108

KS0162/10

Uppvaktning av förtroendevalda som varit förtroendevald i minst 25 år
Jarl Karlsson (S) har i egenskap av ålderspresident i kommunfullmäktige inkommit med en
skrivelse daterad 2010-06-28.
”I kommunen finns regler hur anställda ska uppvaktas efter 25 år i kommunens tjänst med en
gratifikation för ”långvarig uppskattad arbetsinsats”. Motsvarande uppvaktning finns idag inte
för förtroendevalda i Ale kommun.
Ale kommun är idag 36 år och under denna tid har många förtroendevalda gjort mycket god
samhällsinsats för att utveckla demokratin och föra verksamheterna framåt i syfte att erbjuda
Aleborna en god kommunal service. I dag är vision 2020 ”Det goda livet i Ale är nära,
nytänkande och naturligt” och detta speglar mer än väl vad gårdagens-, dagens-, och
morgondagens förtroendevalda har framför sina ögon.
Utifrån redan antaget regelverk föreslås att förtroendevalda som är aktiva idag,
mandatperioden 2006-2010 och uppnått minst 25 års tid som förtroendevald i Ale uppvaktas
på samma sätt som anställda med minnesgåva och en middag tillsammans med närstående.
Arrangemanget föreslås att genomföras första gången i oktober innevarande år och fortsätter
var fjärde år vid samma tidpunkt”.
Vid kommunstyrelsens sammanträde förtydligar Jarl Karlsson sin skrivelse: ”Således gäller
exakt samma förutsättningar för förtroendevalda d.v.s från 1974 vid kommunens bildande,
inklusive att han/hon som har haft delad tid och uppnår 25 år räknas detta. Den som valdes
av kommunfullmäktige i december 1985 anses ha uppnått ”25-årsgränsen”.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens förvaltning att genomföra
uppvaktningen i enlighet med ovanstående.
2. Kommunfullmäktige noterar att uppvaktningen eventuellt kan samordnas med
uppvaktningen av personalen kommande år.
3. Kommunstyrelsen finansierar uppvaktningen med medel från kontot för särskilda insatser.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens förvaltning att genomföra
uppvaktningen i enlighet med ovanstående.
2. Kommunfullmäktige noterar att uppvaktningen eventuellt kan samordnas med
uppvaktningen av personalen kommande år.
3. Kommunstyrelsen finansierar uppvaktningen med medel från kontot för särskilda insatser.
___
Expedieras till:
Sven-Olof Frisk, Kommunstyrelsens förvaltning
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

17(23)

Sammanträdesdatum: 2010-08-30

KF § 109
Rapportering enligt socialtjänstlagen, SoL, samt enligt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS, om ej verkställda gynnande beslut
Enligt, 4 kap 1 §, socialtjänstlagen (SoL), och 28 f-g §, lag om stöd och service till vissa
personer (LSS), finns en skyldighet att till Länsstyrelsen, kommunfullmäktige och revisorerna
rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Rapporteringstillfälle: 30 juli 2010
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar rapporten.
___
Expedieras till:
Vård- och omsorgsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

18(23)

Sammanträdesdatum: 2010-08-30

KF § 110
Delgivningar
Kommunfullmäktige delges följande dokument:
•
•
•

Protokoll från Länsstyrelsen i Västra Götalands län, daterat 2010-07-02.
Skrivelse från Västtrafik (svar på frågor från Kommunfullmäktiges sammanträde då
Lars Bäckström svarade på frågor), daterad 2010-08-19.
Kvalitetsredovisning från Barn- och ungdomsnämnden, daterad 2010-04-14.

Inlägg
Sune Rydén (KD) och Jarl Karlsson (S)
Inga-Lill Andersson (S), ordförande, informerar kommunfullmäktige om att Barn- och
ungdomsnämndens kvalitetsredovisning kommer att föredras på nästa
kommunfullmäktigesammanträde.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar delgivningarna.
2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till barn- och ungdomsförvaltningen att redovisa
kvalitetsredovisningen på nästa fullmäktigesammanträde.
___
Expedieras till
Barn- och ungdomsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

19(23)

Sammanträdesdatum: 2010-08-30

KF § 111

KS0232/08

Svar på motion från Rose-Marie Fihn, Lars-Erik Carlbom och Klas Nordh (FP) om
resegaranti för färdtjänsten
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-01-25 behandlades en motion från Rose-Marie
Fihn, Lars-Erik Carlbom och Klas Nordh (FP) om resegaranti för förtjänsten. I beslut KF §
19 återremitteras ärendet till kommunstyrelsen för ett klargörande av de ekonomiska
förutsättningarna för ett genomförande.
Västtrafik har lämnat följande synpunkt på motionen:
Resegaranti för resenärer som anlitar Anropsstyrd trafik har noggrant diskuterats och Västtrafik har hittills
kommit fram till att individuella lösningar för resenärer som av olika anledningar inte varit nöjda med oss eller som
har blivit försenade är den bästa lösningen för resenären.
Vi avvaktar, Lagen om resenärs rättigheter i lokal och regional kollektivtrafik, innan vi eventuellt tar fram en
Resegaranti för resenärerna i den Anropsstyrda trafiken.
Vi vill också vara tydliga med att Resegaranti för resenärer som reser med den Anropsstyrda trafiken är en fråga
som måste behandlas av Västtrafik. En enskild kommun får gärna komma med önskemål, men kan inte ta beslut
i frågan.

Ale kommun har i yttrandet över Västtrafiks verksamhetsplan 2011-2013 önskat att Västtrafik
utvecklar resegarantin att gälla alla resenärer.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2010-06-02
Handläggare: Annika Friberg, miljöplanerare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Inga-Lill Andersson (S) föreslår, i överensstämmelse med Klas Nordhs (FP) ordningsfråga, att
paragrafen bordläggs till nästa sammanträde.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bordlägger frågan till nästa sammanträde.
___
Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

20(23)

Sammanträdesdatum: 2010-08-30

KF § 112

KS0057/10

Svar på motion från Willy Kölborg (S), Göran Karlsson (V) och Torbjörn Köre (MP)
om förbättrad sopsortering i Ale
I en motion från Willy Kölborg (S), Göran Karlsson (V) och Torbjörn Köre (MP), föreslår
man att förutsättningarna för ett sopsorteringssystem utreds och att om möjligt införa ett
sådant i början av nästa mandatperiod.
Motionen har behandlats av Tekniska nämnden 20101-05-12, § 37, och föreslår att
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunstyrelsens förvaltning ställer sig bakom Tekniska nämndens ställningstagande och
föreslår att Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2010-06-17
Handläggare: Håkan Spång, administrativ chef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen
2. Kommunfullmäktige uppdrar till Tekniska nämnden att utreda förutsättningen för
sopsorteringssystem
Inlägg
Willy Kölborg (S), Peter Rosengren (MP), Sune Rydén (KD), Mikael Berglund (M), Göran
Karlsson (V), Rose-Marie Fihn (FP), Åke Niklasson (C), Eje Engstrand (S) och Rolf
Gustavsson (S).
Yrkanden
Willy Kölborg (S), Peter Rosengren (MP), Sune Rydén (KD), Mikael Berglund (M), Göran
Karlsson (V), Rose-Marie Fihn (FP), Åke Niklasson (C), och Eje Engstrand (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen
2. Kommunfullmäktige uppdrar till Tekniska nämnden att utreda förutsättningen för
sopsorteringssystem
___
Expedieras till:
Motionärerna
Tekniska nämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

21(23)

Sammanträdesdatum: 2010-08-30

KF § 113

KS0188/09

Svar på motion från Sven Rydén och Jan A Pressfeldt (AD) om väktarinsatser
I en motion från Sven Rydén (AD) och Jan A Pressfeldt (AD) föreslås att Ale kommun
omedelbart inleder samarbete med väktarbolag för att snabbt få ordning på situationen i
Skepplanda. Detta kan med fördel ske genom det väktarbolag som redan utför nattrondering i
delar av området, motsvarande förstärkning görs i alla tätorter i Ale kommun.
Motionen belyser behovet av ökad bevakning i kommunen till följd av att det uppfattas som
att medborgarna upplever otrygghet, främst i Skepplanda. Polisen uppfattas också som att
sakna resurser för att stödja medborgarnas behov av trygghet därför vill man att privata
bevakningsföretag ska anlitas för att tillgodose medborgarnas behov i kommunens samtliga
tätorter.
Tekniska nämnden har lämnat yttrande i ärendet 2010-05-12, § 36 och föreslår i sitt yttrande
att Kommunfullmäktige avslår motionen.
Kommunstyrelsens förvaltning ställer sig bakom Tekniska nämndens ställningstagande och
föreslår att motionen avslås.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2010-06-17
Handläggare: Håkan Spång, administrativ chef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Inlägg
Ingela Nordhall (AD) och Jarl Karlsson (S)
Yrkanden
Ingela Nordhall (AD) yrkar avslag på kommunstyrelsens beslutsförslag.
Jarl Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation
Aledemokraterna, Ewa Johansson och Börje Olsson reserverar sig mot beslutet.
___
Expedieras till:
Motionärerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

22(23)

Sammanträdesdatum: 2010-08-30
KF § 114

KS0189/10

Interpellation från Jan A Pressfeldt (AD) till kommunstyrelsens ordförande om norra
Älvängen
Jan A Pressfeldt (AD) har i interpellation, daterad 2010-08-19, ställt en fråga till
kommunstyrelsens ordförande om förhandlingarna med fastighetsägarna på norra torget i
Älvängen.
Jarl Karlsson (S) besvarar interpellationen som också redovisas skriftligt vid sammanträdet.
Inlägg
Jarl Karlsson (S), Jan A Pressfeldt (AD)
BESLUT
1. Kommunfullmäktige förklarar interpellationen besvarad.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

23(23)

Sammanträdesdatum: 2010-08-30

KF § 115

KS0191/10

Fråga från Boel Holgersson (C) till kommunstyrelsens ordförande om maten på nytt
äldreboende i Nödinge
Boel Holgersson (C) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande om maten på
äldreboenden i Nödinge.
Jarl Karlsson (S) besvarar frågan muntligt.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar svaret.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

