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KF § 30

KS0014/12

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige
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
Under denna punkt fanns det ingen fråga att ta upp.
Kommunfullmäktige ajournerar sig till förmån för AB Alebyggens årsstämma kl 17.15-18.00.
___
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KF § 31

KS0003/12

Avsägelse från Isabell Korn
Vid föregående möte avsade sig Isabell Korn (M) från sina uppdrag som:





ledamot i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
ledamot i kommunstyrelsen
ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott
2:e vice ordförande i presidiet för Nödinge ortsutvecklingsmöten

Kommunfullmäktige beslutade 2012-02-27 § 15 att entlediga Isabell Korn (M) från
ovanstående ärenden samt att bordlägga ovanstående fyllnadsval.
Vid dagens sammanträde föreslår valberedningen att val av ny ledamot i omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden bordläggs. Valberedningen föreslår att Kajsa Nilsson (M) väljs till ny
ledamot i kommunstyrelsen och att Daniel Mörner (M) väljs till ny ersättare i
kommunstyrelsen till följd av Kajsa Nilsson (M) lämnar sin ersättarplats. Valberedningen
föreslår vidare att Kajsa Nilsson (M) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Avslutningsvis föreslår valberedningen att Maj Holmström (M) väljs till ny 2:e vice ordförande
i presidiet för Nödinge ortsutvecklingsmöten.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga val av ny ledamot i omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att utse Kajsa Nilsson (M) till ny ledamot i
kommunstyrelsen.
3. Kommunfullmäktige beslutar att utse Daniel Mörner (M) till ny ersättare i
kommunstyrelsen.
4. Kommunfullmäktige beslutar att utse Kajsa Nilsson (M) till ny ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
5. Kommunfullmäktige beslutar att utse Maj Holmström (M) till ny 2:e vice ordförande i
presidiet för Nödinge ortsutvecklingsmöten.
___
Expedieras till:
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Kajsa Nilsson
Daniel Mörner
Maj Holmström
Presidiet för Nödinge ortsutvecklingsmöten
Kommunsekreterare
Utvecklings- och förvaltningssekreterare
Personal
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KF § 32

KS0003/12

Avsägelse från Owe Olsson (AD) angående förtroendeuppdraget som ordförande för
ortsutvecklingsmöten i Surte.
Owe Olsson (AD) har inkommit med en begäran om entledigande från förtroendeuppdraget
som ordförande i presidiet för Surte ortsutvecklingsmöten.
Valberedningen föreslår att Owe Olsson (AD) entledigas från sitt förtroendeuppdrag samt att
Börje Olsson (AD) väljs till ny ordförande i presidiet för Surte ortsutvecklingsmöten.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Owe Olsson (AD) från förtroendeuppdraget
som ordförande i presidiet för Surte ortsutvecklingsmöten.
2. Kommunfullmäktige beslutar att välja Börje Olsson (AD) till ny ordförande i presidiet för
Surte ortsutvecklingsmöten.
___
Expedieras till:
Owe Olsson (AD)
Börje Olsson (AD)
Presidiet för Surte ortsutvecklingsmöten
Kommunsekreterare
Utvecklings- och förvaltningssekreterare
Personal
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KF § 33
Avsägelse från Leif Gustafsson (AD) från förtroendeuppdraget som 2:e vice ordförande
i presidiet för ortsutvecklingsmöten i Alvhem
Leif Gustafsson (AD) har inkommit med en begäran entledigande från förtroendeuppdraget
som 2:e vice ordförande för Alvhem ortsutvecklingspresidium.
Valberedningen föreslår att Leif Gustafsson (AD) entledigas från sitt förtroendeuppdrag samt
att val av ny 2:e vice ordförande för Alvhem ortsutvecklingspresidium bordläggs.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Leif Gustafsson (AD) från
förtroendeuppdraget som 2.e vice ordförande för Alvhem ortsutvecklingspresidium.
2. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga val av ny 2:e vice ordförande för Alvhems
ortsutvecklingspresidium.
___
Expedieras till:
Leif Gustafsson
Presidiet för Alvhems ortsutvecklingsmöten
Kommunsekreterare
Utvecklings- och förvaltningssekreterare
Personal
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KF § 34

KS0003/12

Begäran om entledigande från förtroendeuppdraget som ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden
Willy Kölborg (S) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från
förtroendeuppdraget som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
Valberedningen föreslår att Willy Kölborg (S) entledigas från sitt förtroendeuppdrag samt att
frågan om val av ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden bordläggs.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Willy Kölborg (S) från sitt förtroendeuppdrag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga frågan om val av ny ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden.
___
Expedieras till:
Willy Kölborg
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunsekreterare
Utvecklings- och förvaltningssekreterare
Personal
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KF § 35

KS0155/11

Upplåtelse av kommunal mark vid Göta älv för kompensationsåtgärder
Ombyggnad av väg 45 till fyrfältsväg och av Norge Vänerbanan till dubbelspår innebär stora
intrång i strandmiljöer med höga naturvärden inom riksintresse för naturvård. Göta Älvs
dalgång är en värdefull landskapstyp med en artrik vegetation, ett rikt fågelliv och en artrik
fiskfauna. Ett bestående värde av riksintresse förutsätter att strandängar hävdas aktivt, att
våtmarker och vassområden bibehålls för fågellivet samt att vattenkvalitén i Göta Älv
förbättras genom fortsatta åtgärder. Av särskilt stor vikt är att behålla tillräckligt stora
kärnområden med strandängar.
Sektor kommunstyrelsen ser positivt på de kompensationsåtgärder som Trafikverket
genomför för det intrång infrastrukturen gör i Ale kommuns strandängar. Eftersom avtalet
innebär att Ale kommuns rådighet över de i avtalet beskrivna markområdena begränsas under
en 25-års period har ett ca 2,8 ha stort område mellan båthamnen och pendeltågstationen i
Nödinge lämnats utanför naturvårdsavtalet. För detta områdes skötsel skall separat
skötselavtal tecknas.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-11-29 § 230 att återremittera ärendet med motivering att
man bör undersöka möjligheten att komplettera ärendet med ytterligare information om
framtida hanteringsmöjligheter.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Lennart Nilsson, näringslivs- och exploateringschef, 2012-02-23.
Handläggare: Jörgen Sundén, exploateringsingenjör.
Jäv
Åke Niklasson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat naturvårdsavtal mellan Ale kommun och
Trafikverket. Avtalet gäller kompensationsåtgärder på delar av Ale kommuns fastigheter
längs Göta älv.
2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare i
uppdrag att underteckna avtalet.
Under kommunfullmäktiges sammanträde anmäler Åke Niklasson (C) jäv och deltar således
inte i beslutet. Ersättare kalles ej in då det inte fanns någon som kunde ersätta Åke Niklasson
(C).
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat naturvårdsavtal mellan Ale kommun och
Trafikverket. Avtalet gäller kompensationsåtgärder p delar av Ale kommuns fastigheter
längs Göta älv.
2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare i
uppdrag att underteckna avtalet.
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KF § 36

KS0028/12

Kommunrevisionens verksamhetsberättelse för 2011
Kommunrevisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder samt
genom utsedd lekmannarevisor i kommunens företag och överlämna revisionsberättelsen för
2011 till kommunfullmäktige.
Inlägg
Irene Hellekant (S), ordförande för kommunrevisionen redogör för revisionsberättelsen för år
2011.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att anteckna kommunrevisorernas revisionsberättelser till
protokollet.
2. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen och övriga nämnder samt
enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet och
räkenskaper.
Till protokollet antecknas att kommunfullmäktiges ledamöter ej deltagit i beslut om
ansvarsfrihet för styrelse samt respektive nämnd som vederbörande verkat i.
___
Expedieras till:
Kommunrevisorerna
Kommunjurist
Redovisningschef
Budgetchef
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KF § 37

KS0028/12

Årsredovisning 2011 för Ale kommun och dess bolag
För kommunen och dess bolag är det positiva resultatet 44,3 Mkr och det egna kapitalet
uppgår därmed till totalt 844,2 Mkr.
Ale kommun visar i 2011 års bokslut ett positivt resultat på 47,6 Mkr och kommunens egna
kapital uppgår därmed till 662,4 Mkr. Det budgeterade resultatet är 5 Mkr och ska reserveras
för framtida pensionskostnader. Avvikelsen mot budget är således 42,6 Mkr.
Nettokostnadsandelen exklusive pensionsreservationen uppgår till 96,3 %.
Årets resultat är betydligt lägre än 2010 års resultat på 64,1 Mkr.
I budget 2011 avsattes 5 Mkr för framtida pensionskostnader. Dessa medel kommer nu att
inom kommunens egna kapital reserveras för detta ändamål.
Kommunfullmäktige har i Verksamhetsplan 2011 angivit att ”Över-/underskott som ska tas med
prövas och beslutas av kommunfullmäktige varvid hänsyn tas till om målen är uppfyllda”. För att kunna ta
ställning till ett ekonomiskt resultat måste uppdraget och målet för verksamheten vara tydligt
formulerat och att det skett en återkoppling från nämnden till fullmäktige om att uppdraget
inte kan fullföljas inom den ekonomiska ram som tilldelats.
År 2011 har präglats av omställningsarbete till de nya organisationerna på såväl politisk som
tjänstemannanivå. Under första halvåret fanns en viss oklarhet om hur den slutliga
resursfördelningen till nämnderna skulle bli. På grund av omorganisationerna begränsas också
möjligheterna något att göra genomträngande analyser av årets resultat och kostnadsutveckling
i förhållande till tidigare år. Nämndernas sammantagna ekonomiska resultat bör ändå betraktas
som gott. Ingen nämnd har någon betydande budgetavvikelse och det kan också finnas
kostnader som inte fullt ut fördelats rätt mellan nämnderna. I samband med arbetet med
budget 2012 gjordes en ingående genomgång av samtliga nämnders verksamheter och
budgetbehov. Eftersom budget 2012 är beslutad med förutsättningar som gavs i det
sammanhanget föreslår sektor kommunstyrelsen att över- och underskott från 2011 års
verksamhet inte ska tas med till 2012.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef, 2012-02-10.
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef.
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar att sektor kommunstyrelsens beslutssats 3 i beslutsförslaget:
Kommunfullmäktige beslutar att reservera 5 Mkr av årets positiva resultat för framtida pensionskostnader.
ersätts med:
Kommunfullmäktige beslutar att reservera 10 Mkr av årets positiva resultat för framtida pensionskostnader.
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Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
reservera 10 Mkr till den socioekonomiska investeringsfonden från det egna kapitalet.
Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt
kommunstyrelsen att ta fram ett regelverk för hur medlen i den socioekonomiska
investeringsfonden ska användas. Regelverket ska vara antaget i kommunfullmäktige innan
medlen får ianspråktas.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på sitt första egna yrkande och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på sina andra egna två yrkanden om tillägg och finner att
kommunstyrelsen bifaller desamma.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning 2011 för kommunen och dess bolag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att reservera 10 Mkr av årets positiva resultat för framtida
pensionskostnader.
3. Kommunfullmäktige beslutar att inga över- eller underskott ska överföras till 2012.
4. Kommunfullmäktige beslutar att reservera 10 Mkr till den socioekonomiska
investeringsfonden från det egna kapitalet.
5. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ta fram ett regelverk för hur medlen
i den socioekonomiska investeringsfonden ska användas. Regelverket ska vara antaget i
kommunfullmäktige innan medlen får ianspråktas.
Inlägg
Paula Örn (S), Mikael Berglund (M), Jan Skog (M) och Göran Karlsson (V).
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning 2011 för kommunen och dess bolag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att reservera 10 Mkr av årets positiva resultat för framtida
pensionskostnader.
3. Kommunfullmäktige beslutar att inga över- och underskott ska överföras till 2012.
4. Kommunfullmäktige beslutar att reservera 10 Mkr till den socioekonomiska
investeringsfonden från det egna kapitalet.
5. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ta fram ett regelverk för hur medlen
i den socioekonomiska investeringsfonden ska användas. Regelverket ska vara antaget i
kommunfullmäktig innan medlen får ianspråktas.
___
Expedieras till:
Revisorerna
Ekonomichefen
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KF § 38

KS0016/12

Överföring av investeringsmedel från 2011 till 2012
I samband med bokslutsberedningen prövas om ej ianspråktagna investeringsmedel får
överföras till kommande år.
Den totala investeringsvolymen uppgick 2011 till 213 299 tkr. Totalt utnyttjades 113 691 tkr.
Därmed uppgår resterande ej utnyttjade budgetmedel till 99 608 tkr. Av dessa föreslås 98 686
tkr överföras till 2012, vilket då skulle ge en total investeringsvolym på 224 513 tkr inklusive
leasingbilar och leasingdatorer.
I samband med genomgången har en bedömning gjorts huruvida investeringarna kan
genomföras i den takt som tidigare tänkts. Detta har resulterat i att 27 500 tkr kan flyttas till
2013. Investeringsvolymen för 2012 blir därmed 192 803 tkr.
Om investeringsplanen genomförs 2012 kommer investeringsvolymen att medföra




ökade driftkostnader för nämnderna med 19,8 mnkr/år på grund av ökade
kapitalkostnader (Kommunens avskrivningar ökar med 15,0 mnkr/år).
att låneskulden ökar med 97,5 mnkr.
att räntekostnaden ökar med 5,5 mnkr/år.

Sektor kommunstyrelsen föreslår att investeringsmedel till ett belopp av 98 686 tkr överförs
från 2011 till 2012.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef, 2012-02-08.
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner överföring av 2011 års investeringsmedel till 2012 med
98 686 tkr.
2. Kommunfullmäktige godkänner att 27 500 tkr av investeringsmedlen skjuts till 2013 och
fastställer därmed 2012 års investeringsvolym, exklusive leasing, till 192 803 tkr enligt
bilaga till tjänsteutlåtandet.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner överföring av 2011 års investeringsmedel till 2012
med 98 686 tkr.
2. Kommunfullmäktige godkänner att 27 500 tkr av investeringsmedlen skjuts till 2013
och fastställer därmed 2012 års investeringsvolym, exklusive leasing, till 192 803 tkr
enligt bilaga till tjänsteutlåtandet.
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KF § 39

KS0033/12

Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 2011
Av Verksamhetsplan 2011 framgår att uppföljning av nämndernas internkontrollplaner ska
bifogas budgetuppföljningarna till kommunfullmäktige. I samband med årsbokslutet lämnas
nu dessa uppföljningar av internkontrollen.
Internkontrollplanerna skall säkerställa att de av fullmäktige uppfyllda målen uppfylls och att
verksamheten bedrivs enligt lagar och förordningar på ett ändamålsenligt sätt. Nämndernas
planer för intern kontroll visar på ett systematiskt sätt hur den interna kontrollen genomförs
under året. I bilaga till tjänsteutlåtandet framgår nämndernas internkontrollplaner för 2011 och
hur uppföljningen har genomförts.
Kommunstyrelsens internkontrollplan avser dels den kommunövergripande kontrollen och
dels kontrollen över kommunstyrelsens egen nämndverksamhet.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef, 2012-02-10.
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner samtliga nämnders uppföljning av internkontrollplanerna
för 2011.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner samtliga nämnders uppföljning av
internkontrollplanerna för 2011.
___
Expedieras till:
Ekonomichefen
Samtliga nämnder
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